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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 27-én tartandó 
képviselő-testületi ülésére 

 
 
Tárgy:  a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadása 
 
Az előterjesztést készítette: Matkó Anna mb. gazdasági vezető 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet 
tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, 
hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a 
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási 
rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a 
kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési 
beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 
 
Jelen esetben a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési 
teljesítéséről nyújtok be előterjesztést. 
 
2013. február 25-i keltezéssel Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete és Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatával 
jóváhagyta a közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló 
megállapodást. A megállapodásban rögzített alapelveket figyelembe véve az alábbiakban 
tájékozatom a Tisztelt Képviselő-testületet: 
 
A megállapodás 2.2. pontja szerint a közös önkormányzati hivatal teljes és 
részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőinek száma teljes munkaidőre számítva 
15 fő + 1 fő ügykezelő az alábbiak szerint: a közös önkormányzati hivatal székhelye 
Nyírábrány 10 + 1 fő, kirendeltség Fülöp 5 fő. 
 
Az előterjesztéshez mellékelt táblázatban külön kimutatásra kerültek Nyírábrány és 
Fülöp kiadásai, illetve bevételei. 
 
Az alábbi táblázatban pedig látható a közös önkormányzati hivatal összevont 
költségvetése 2015. évi eredeti, módosított előirányzat a 2015. évi teljesítés adatokkal. 
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A közös hivatal működését 2015. évre 77.415 e Ft összeg kiadással és bevétellel 
terveztük. 
 
A 2015. évi költségvetés 
 
Bevételi teljesítés főösszege: 86.697 e Ft, 
Kiadási teljesítés főösszege: 83.547 e Ft. 
 
A bevételi oldalon 84.591 e Ft intézményfinanszírozás jelenik meg, mely a kiadások 
függvényében került átvezetésre az állami támogatásból, valamint 611 e Ft 2014. évi 
pénzmaradvány igénybevétele. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámolót megtárgyalni, és a határozatot meghozni szíveskedjen. 
 
Nyírábrány, 2016. május 25. 
    

Dr. Csősz Péter sk.  
           jegyző 

 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
…./2016. (V. 27.) KT. sz. határozat 
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:  2016. május 31. 
Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 
    Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 
 


