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Lengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
612016. (Y,17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásról

Lengyel Község Önkorrnányzatának Képviselő-testiilete az Alaptörv énye 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. ci]rk (1) bekezdés a) pontjában
neghatározott feladatkörében e7lárva, az államháztartásról szől6 2011. évi CXCV, törvény 91, § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

l.§

(1) A rerrdelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviseló-testületére és szerveire, az önkormányzat
által ir ányított költségvetési szerveke terjed ki, amelyek közös meglelöléseként e rendelet az önkormányzati
költségvetési szerv megnevezést használja.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden
támogatást nyújtó e rendelet hatálya a7á taríoző szenrTe, szelvezetíe, valamint minden támogatásban
részesiiIőre.

II. Az önkormányzat és költségvetési szervei 20l5. évi köttségvetésének teljesítése

2.§

(l ) A Képviselő{estület az önkormányzat 201,5. évi költségvetése teljesítésének:

a) bevéteIi fóösszegét

b) kiadási fóösszegét

c) tárgyévi költségvetésibevételét

ca) míiködési költségvetési bevételét

cb) lelhalmozási költségvetési bevételét

d) tárgyéü költségvetési kiadását

da) működési költségvetési kiadását
- személyijellegűkiadások
- munkaadókat terhe|ő járulékok
- dologijel|egűkiadások
- egyéb folyó kiadások
- tárnogatásértékűműködésikiadás
- működési kiadás A}IT-on kívülre
- társadalom és szoc. pol-i juttatások
- ellátások juttatásai
- működési célú kölcsöri nyújtása

db) felhalmozási költségvetési kiadását
- beruházási kiadások
- felújítási kiadások
- fejlesztési célú kamat kiadás
- egyéb felhalmozási célú kiadás

e) költségvetési hiány összegét
- működési hiarry összegét
- felhalmozási hiány összegét

í) költségvetési hiány finanszírozására szolgáIő
- előző évek pénzmaradványát
Anrelyből:

- míiködési pénzmaradvány
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- felhalmozási pén zmaradv ány

összegben állapítja meg,
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(2) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat aZ

ö|rkormányzat rnűködési bevételét és kiadását, fellralmozási bevételeit és kiadásait forrásorrként öSSZesítVe a

]. melléklet szerll:l].j óváhagyj a.

III. A költségvetés végrehajtásáről sző|ő zárszámadás részletezése

3.§

(J) Az önkorrrrán yza: aljegyzőle és költségvetési szervek vezetői a périzmaradványrrak a 2015. évi

előirárryzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(2) Az önkomárryzat működési és fejlesztési mérlegét a 2, melléklet m\íatjabe.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok

szerint kötelezó és nem kötelező feladatok szerirrt a J. melléklet ártalmazza

(4) Az önkormányzat Felhalmozási és íelújítási kiadásait célonként a 4. melléklet taría7mazza.

(5) A képviselő_testület a költségvetési szerveinek pénzmaradványál8.920 E Ft összegben bagyja jővá a 5.

me l l éId e t nek megfeleIően.
(6) A költségvetési szervek létszámának alakulását a 6. melléklet szerinthagyja yővá.

(7) Az önkormán yzat a 2O15. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet tatallnának rnegfelelóen

a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 490 485 E Flban állapítja meg.
(8) Áz önkormányzat többéves kihatással járó döntésekból származő kötelezettségeit a 8 melléklet

tal1lalmazza,

(9) Az önkormány zat 2Ol5. éü közvetett támogatásait a 9. melléklet tafialmazza,

(10) Az önkormányzathitel és kölcsön alakulását 2015. évben a 10, melléklet taríalmazza.

(11) Az önkorm inyzat adősságállomány alakulását lejárat, eszközök, bel-és kiilloldi liitelezők szerinti

bontásban a l1. melléklet mltaljabe.
( 12) Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások kimutatását a 72.

ru e l I é k l et taríalmazza.

4.§

A Képviseló-testület utasítja az önkormányzat a|jegyzőjét, hogy a költségvetési beszárrroló elfogadásáról, a

pérrzÁaradvány jóváliagyott összegéról, elvonásáról a költségvetési szervek vezetóit a rendelet kihirdetését

követő 15 rrapori belül értesítse,

IY . Zírő rendelkezések

polgármester

I(ihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2016. má;us

aljegyző

5.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követó napon lép hatályba.

izj A rendelet kihirdetéséról az SZMSZ_ben maghatározoítak szerint a Teveli Közös Onkormányzati Hlvatal

Leng;eli Irodájálrak hirdetötábláján töfienö kiliiggesztés ütján az aljegyzó gondoskodil,

*,rc^í.,.,"í't *h,*#,Hő,{,§,}*

aljegyző


