FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2016. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Felsőtárkány Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról
(Egységes szerkezetbe dolgozva 2016-04-23.)
Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Felsőtárkány Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
Általános rendelkezések
(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőtárkány Község Önkormányzatára (a továbbiakban:
Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Közös Hivatal), az önkormányzat
fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági
társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) Az önállóan működő szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.
(3) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, intézmények:

1. Felsőtárkány Község Önkormányzata
Felsőtárkányi Közös Önkormányzati
2.
Hivatal
3. Felsőtárkányi Óvoda
4.

Felsőtárkányi Közművelődési
Intézmény

Felsőtárkány, Fő út 101. szám
Felsőtárkány, Fő út 101. szám
Felsőtárkány, Ady Endre utca 59.
szám
Felsőtárkány, Fő út 350. szám

2. §
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése
(1) Felsőtárkány Község Önkormányzata az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
%
a)
Bevételi főösszegét
b)
Kiadási főösszegét
ezer Ft-ban állapítja meg.

379.466
379.466

516.517
516.517

516.670
456.654

100
88

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesített
bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza részletezve az önállóan működő költségvetési szerveket
intézményenként és bevételi forrásonként.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesített
kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza (támogatásértékű kiadás; pénzeszköz átadás részletezése;
az Önkormányzat, a Közös Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek létszámkeretei;)
részletezve az önállóan működő költségvetési szerveket intézményenként és bevételi forrásonként.
Az Önkormányzat a teljesített kiadásait a következők szerint határozza meg e Ft-ban:
Kiadások összesen
456.654
Ebből:
Személyi jellegű kiadások:
156.216
Szociális hozzájárulási adó:
37.686
Dologi kiadások:
122.558
Pénzbeli ellátások
9.274
Felújítás, beruházás
58.637
Átadott pénzeszközök
65.454
Kölcsön nyújtása, lakástámogatás
1.500
MÁK 2015. évi előleg visszafizetése
5.329
Az önkormányzati intézmények költségvetési kiadása az alábbiak szerint alakul (e Ft):
Eredeti ei.
Felsőtárkányi Közös
Önkormányzati Hivatal

66.410

Felsőtárkányi Óvoda

62.017

Felsőtárkányi
Közművelődési
Intézmény

29.795

Összesen

158.222

Módosított ei.

Teljesítés

%

66.410

66.381

100

62.017

59.571

96

29.795

29.740

100

158.222

155.692

98

(4) Az Önkormányzat költségvetési beszámoló pénzforgalmi mérlegét a 3 – 4. számú melléklet
tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak tételes felsorolását az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
3. §
Pénzmaradvány
(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványa
60.020 ezer Ft, részletezése a 8. számú mellékletben.
(2) A 2015. évi pénzmaradvány a 2016. évi költségvetésbe került bevonásra és tervezésre. A
kötelezettségek
számbavétele után a szabad pénzmaradvány 0 Ft.

4. §

Vagyonkimutatás
Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartása alapján 2015. december 31-i fordulónappal elkészített
vagyonkimutatását, a vagyon alakulásának részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
5. §
Záró rendelkezés
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Felsőtárkány, 2016. április 21.

dr. Juhász Attila Simon
polgármester

Hegyiné Kertész Zsuzsanna
jegyző

