
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

5/2016. (IV.28.) 

önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, és annak végrehajtásáról 

 

Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1, 2, 3, 

3/2., 4,  5, 6., 7., 8,  11.,12., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 

 

1.068.173 e Ft pénzforgalmi bevétellel, 

                   1.016.000 e Ft pénzforgalmi kiadással hagyja jóvá. 

 

2. § 

 

(1) A 2015. évi módosított maradvány összegét 52.174 e Ft-ban állapítja meg.  

(2) Az önkormányzat bevételeit bevételi forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja 

el. 

(3) Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.  

(4) Az önkormányzat, mint önállóan működő költségvetési szerv saját bevételi és kiadási előirányzatainak 

teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 (5) A Szegvár Nagyközségi Önkormányzat, mint önállóan működő költségvetési szerv  bevételi és kiadási 

előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(6) A Kurca-parti Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak 

teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 (7) A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, mint önállóan működő költségvetési szerv  

bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 (8) A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  

bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(7) A Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény, mint önállóan működő költségvetési szerv  

bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(9) Az engedélyezett létszámadatokat a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(10) Az önkormányzat céltartalékát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(11) Az önkormányzat működési-felhalmozási mérlegét a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

2. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi könyvviteli mérlegét, eredmény-kimutatását, maradvány 

kimutatását, valamint a beszámolóhoz tartozó kiegészítő információkat a kiegészítő melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

 

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

Gémes László sk.        Gyömbér Ferencné sk. 

polgármester         jegyző 

 

 

Ezen önkormányzati rendelet 2016. április 29. napján lett kihirdetve. 

 

                                                                                  Gyömbér Ferencné 

          jegyző 


