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ELŐTERJESZTÉS
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 27-én tartandó ülésére
Fülöp Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendeletének elfogadására
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-ának
megfelelően az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének
végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelettervezetének szöveges indoklását és a
maradvány elszámolást a következők szerint terjesztem a képviselő-testület elé:
A 2015. évi gazdálkodás jogi keretei
Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az Áht., az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.
(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.), valamint Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény határozták meg, továbbá figyelembe vételre
kerültek a 2015. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
törvények, s azok végrehajtására kiadott jogszabályok.
Az Áht. előírásainak megfelelően (87.§) a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a
számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési
beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év
utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell
készíteni. Az államháztartási törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Ávr.) 155. § alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe
tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási
rendeletével egy időben állapítja meg. 2016. január 1-től hatálytalan az Áhsz. 36. §. (2)
bekezdése, melynek értelmében a helyi önkormányzat a saját és az irányítása alá tartozó
költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április
30-áig a képviselő-testület elé terjeszti. Jelen szabályozási környezetben az önkormányzat és
az óvoda éves költségvetési beszámolóját nem szükséges a képviselő-testület elé terjeszteni,

2
de az (Áht. 87.§) az éves költségvetési beszámoló alapján kell a zárszámadást elkészíteni. Az
Áht. 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-tervezet az összehasonlíthatóság érdekében tartalmazza a 2014. évi
tényadatokat is. A módosított előirányzatok megegyeznek a többször módosított 1/2015. (II.
25.) 2015. évi költségvetési rendelet adataival.
A Fülöp Község Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása
A) Az önkormányzat gazdálkodása
Bevételek
Az önkormányzat 2015. évi összes bevétele 666.476 ezer Ft összegben, a módosított
előirányzat 102,1 %-ában teljesült, ezen belül a költségvetési bevételek 610.071 ezer Ft-ban
(102,3%), míg a finanszírozási bevételek 56.405 ezer Ft-ban (100%).
A támogatásokat az előterjesztés 1-es számú melléklete részletesen tartalmazza.
A költségvetési bevételeken belül a működési költségvetési bevételek teljesülése a
meghatározó, összege 321.646 ezer Ft (104,45%), amely az alábbi jogcímekből tevődik
össze:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 252.675 ezer Ft. Ez az összeg
tartalmazza a központi költségvetésben önkormányzatunk részére utalt támogatásokat
149.117 ezer Ft összegben, valamint az államháztartáson belüli egyéb működési célú
támogatásokat 103.558 ezer Ft összegben. Ez utóbbi támogatás közé tartoznak a
fejezeti kezelésből kapott pályázati támogatások, a Munkaerő Piaci Alapból kapott
támogatások (közmunka), az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott
támogatások.
2. Közhatalmi bevételeink a helyi adókból származnak, amelynek összege 12.897 ezer Ft
volt. Ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,13 %-os teljesítést mutat. Jelentős
elmaradás az iparűzési adó teljesítésében volt. Ennek az az oka, hogy nagy vállalkozás
telephelye szűnt meg, amely miatt csökkent a befolyt adóbevétel.
3. A működési bevételek 56.074 ezer Ft (153,57%) összegben realizálódtak a
tárgyidőszakban. A sikeres közmunkaprogramoknak köszönhetően az értékesített
terményekből származó bevételünk 278,69%-ra teljesült a módosított előirányzathoz
viszonyítva. Ennek következtében nőtt a kiszámlázott általános forgalmi adó
bevételünk is.
A költségvetési bevételeken belül 288.425 ezer Ft-ban, 100 %-ban teljesült a felhalmozási
költségvetési bevétel, amelyből a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
bevételi jogcím 285.725 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevétel pedig 2.700 ezer Ft-ban
teljesült. A felhalmozási célú támogatásból 235.799 ezer Ft a szennyvízhálózat pályázathoz
kapcsolódik, amelyből 206.535 ezer Ft EU-s támogatás, 29.264 ezer Ft saját forrás
kiegészítés. A savanyító üzem kialakításának és eszközeinek beszerzéséhez 28.622 ezer Ft, az
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új tanyabusz vásárlásához 9.900 ezer forint támogatást kaptunk. A közmunkaprogramok
keretében kapott támogatásból 11.404 ezer forint volt felhalmozási célú.
A 2.700 ezer Ft felhalmozási bevétel a használt rakodógép értékesítéséből származik.
A finanszírozási bevétel teljes összegében, azaz 56.405 ezer Ft-ban teljesült. A finanszírozási
bevétel alapvetően két tételből áll. Az egyik tétel az előző évi maradvány igénybevétel,
melynek összege 52.205 ezer Ft (az Áhsz. rendelkezéseinek megfelelően 2014. január 1-től
az előző évi maradvány teljes összegét el kell számolni a tárgyévi költségvetésben
bevételként). A másik tétel - amely finanszírozási bevételként megjelenik – az
államháztartáson belüli megelőlegezés, melynek összege 4.200 ezer Ft. Az államháztartás
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122/A. § (2) bekezdés f) pontja
alapján a Magyar Államkincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok
fedezetének biztosítása érdekében – december 20-át követően – a Kincstári Egységes Számla
terhére megelőlegezte a helyi önkormányzatokat a tárgyévet követő évben a nettó
finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4 %-át. Önkormányzatunk
esetében ez az összeg 4.200 ezer Ft, amely a 2016. évi 0. havi állami támogatás összegével
megegyező. A megelőlegezett összeg számviteli elszámolása szerint államháztartáson belüli
megelőlegezésnek számít, amely a finanszírozási bevételek közzé sorolandó.
Kiadások
Az önkormányzat tárgyidőszaki összes kiadása 601.630 ezer Ft összegben, a módosított
előirányzat 92,16 %-os mértékében teljesült. Ebből a költségvetési kiadások 573.218 ezer Ft
összegben (92,7%), míg a finanszírozási kiadások 28.412 ezer Ft összegben (82,45%)
teljesültek.
A költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások 326.834 ezer Ft-ban (88,8%), míg a
felhalmozási kiadások 246.384 ezer Ft-ban (98,45%) teljesültek.
A kiadásokat az előterjesztés 2-es számú melléklete részletesen tartalmazza.
A működési költségvetési kiadások összetevői a következők voltak:
a) A személyi juttatások 115.889 ezer Ft-ban (97,97%) teljesültek, amelyek az
önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó rendszeres személyi juttatásokat, nem rendszeres
személyi juttatásokat, megbízási díjakat, a választott tisztségviselők díjait, továbbá az Áhsz.
előírásai alapján a reprezentáció, üzleti vendéglátás általános forgalmi adóval csökkentett
összegét tartalmazza.
b) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20.208 ezer Ft-ban
(96,34%) teljesült, amely döntő részben a fentebb említett személyi juttatásokhoz, továbbá a
reprezentáció, üzleti vendéglátás után megfizetett egészségügyi hozzájárulás és kifizetői
adóhoz kapcsolódik.
c) A dologi kiadások 129.636 ezer Ft-ban, 88,74 %-ra teljesültek. Ezen a jogcímen jelennek
meg az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások, mint például a készletbeszerzések
az élelmezéshez, karbantartáshoz, feladatellátáshoz, az egyéb szolgáltatások kiadásai is itt
jelenik meg.
d) Ellátottak pénzbeli juttatásaira 38.413 ezer Ft-ot költöttünk, ez 91,79%-os teljesítést
eredményezett. Ide tartoznak a rendszeres és nem rendszeres szociális ellátások kiadásai.
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e) Az egyéb működési célú kiadások 22.688 ezer Ft összegben, 55,54 %-ra teljesültek. (a
módosított előirányzat tartalmazza a tartalékok összegét is, amelyhez nem kapcsolódik
teljesített kiadás, ezért alacsony a százalékos érték). Ebből államháztartáson belüli
szervezetek támogatására 7.010 ezer Ft, államháztartáson kívüli szervezetek támogatására
884 ezer Ft került folyósításra a tárgyidőszak alatt (tételesen az előterjesztés 5. melléklete
szerint). Itt jelenik meg az elvonások miatti befizetési kötelezettség, amely 2010. évben a
játszótér építéséhez jogtalan támogatást vettünk igénybe, ezért annak visszafizetésére
kötelezték az önkormányzatot. A visszafizetendő összeg 12.164 ezer forint volt, amelyet
kiegészítő támogatásként megkaptunk. A Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2013. évi
költségvetési beszámolót, és megállapítása alapján 1.530 ezer forint visszafizetési
kötelezettségünk keletkezett.
A felhalmozási költségvetési kiadások 246.384 ezer Ft-ban teljesültek, amely százalékos
mértéke 98,45%. Felhalmozási kiadásokat beruházásonként a rendelettervezet 4/a melléklete
mutatja be. Ebben az évben befejeződött a szennyvízhálózat építés kivitelezése, a savanyító
üzem eszközeinek beszerzése.
A finanszírozási kiadások összege 28.412 ezer Ft-ban teljesült 2015. évben, amelyből az
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 3.270 ezer Ft, az óvoda működéséhez
biztosított támogatás összege pedig 25.142 ezer Ft.
Az önkormányzat 2015. január 1-i pénzkészlete 50.392 ezer Ft volt, amelyből a bankszámlák
egyenlege 50.101 ezer Ft, míg a pénztár egyenlege 291 ezer Ft.
2015. december 31-én az önkormányzat záró pénzkészlete 71.613 ezer Ft volt, amelyből a
bankszámlák egyenlege 71.220 ezer Ft, a pénztár egyenlege 393 ezer Ft (az előterjesztés 7.
melléklete).
Az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait kiemelt jogcímenként, kötelező, önként
vállalt és államigazgatási feladatonként megbontva a rendelettervezet 1/a és 1/d. mellékletei
mutatja be.
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a rendelet 2/a. számú melléklete
mutatja.
Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
(továbbiakban: Stabilitási törvény) felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevétele 2015. évben 6.449 ezer Ft volt. A Stabilitási törvény
3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség
2015. évben nem keletkezett. Az önkormányzatnak nincs adósságállománya, adósságot
keletkeztető ügyletek, kötelezettségek sem belföldi irányba, sem külföldi irányba nem
merültek fel. A saját bevételek kimutatását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
A felhalmozási kiadásokat beruházásonként a rendelettervezet 4. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek tárgyidőszaki bevételeit és kiadásait a rendelettervezet 5. melléklete
mutatja be.
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások között jelennek meg a helyi iparűzési
adó és a gépjárműadó kedvezmények, amelyeket a rendelet 6. számú melléklete tartalmaz.
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A rendelet 8. számú melléklete tartalmazza a önkormányzat következő három éves tervezett
előirányzatainak keretszámait.
Az önkormányzat által civil szervezetek részére nyújtott támogatásokat a rendelet 9.
melléklete részletezi.
Az államháztartási törvény előírásainak megfelelően elkészítettük az önkormányzat
vagyonkimutatását, amely nettó értéken tartalmazza az adatokat.
A vagyonkimutatást az előterjesztés 4. melléklete szemlélteti.
Az államháztartáson belülre és kívülre átadott pénzeszközöket részletesen az előterjesztés 5.
melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat maradványának kiszámítását az előterjesztés 6. melléklete mutatja be.
A maradvány összege 64.846 ezer Ft. A maradvány összegéből a kötelezettséggel terhelt
maradvány összege 14.318 ezer Ft, míg a szabad maradvány összege 50.528 ezer Ft. A
szabad maradványból 50.375 ezer Ft visszatervezésre került a 2016. évi költségvetési
rendeletünkbe. A 14.318 ezer forint összeg tartalmazza a közmunka pályázattal kapcsolatban
2015. évben előlegként utalt 1.078 ezer forintot, amelynek 2016. évben jelentkeznek kiadásai.
Kötelezettséggel terhelt maradványként jelenik meg az államháztartáson belüli megelőlegezés
visszafizetése 4.200 ezer Ft összegben, az év végi szállítói állomány 9.040 ezer Ft összegben.
A kötelezettséggel terhelt és a szabad maradvány felhasználását a rendelettervezet 10.
melléklete szerint javaslom jóváhagyni!
A többéves kihatással járó döntések a képviselő-testület nem hozott.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak
keretszámait főbb csoportokban a rendelet 8. m. melléklet mutatja be.

B) A Fülöpi Óvoda gazdálkodása
Bevételek
Az óvoda 2015. évi összes bevétele 25.180 ezer Ft-ban, a módosított előirányzat 93,17 %ában teljesült. Az intézménynek saját költségvetési bevétele nincs. Előző években képződött
maradványa 38 ezer forint, az önkormányzat által nyújtott intézmény finanszírozási bevétel
pedig 25.142 ezer Ft-ban (93,16%) teljesültek (a rendelettervezet 2/b. melléklete).

Kiadások
Az óvoda 2015. évi összes kiadása 25.180 ezer Ft (93,17%) összegben teljesült, amely
megegyezik a költségvetési kiadások összegével, tekintettel arra, hogy az óvodánál
finanszírozási kiadás nem merült fel.
A költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások 23.967 ezer Ft-ban (92,73%), míg a
felhalmozási kiadások 1.613 ezer Ft-ban (100%) teljesültek.
A működési költségvetési kiadások összetevői az alábbiak voltak:
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a) A személyi juttatások 15.980 ezer Ft-ban teljesültek (94,87%). Itt jelennek meg a dolgozók
személyi juttatásai, a rendszeres és nem rendszeres kifizetések.
b) A munkaadókat terhelő járulékok 4.181 ezer Ft-ban teljesült (95,2%), amely a fentebb
említett személyi juttatásokhoz kapcsolódik.
c) A dologi kiadások, amelyek az óvoda működéséhez szükséges tételeket – szakmai anyag,
irodaszer, internet, telefon, bankszámlavezetés, közüzemi szolgáltatások, szakmai
tevékenységet segítő szolgáltatások, stb. – tartalmazza, 3.406 ezer Ft összegben teljesült
(81,52%).
d) Az óvoda beruházási kiadásai összesen 1.613 ezer forint voltak, amelyek az intézmény
működéséhez szükséges tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére lettek fordítva az
alábbiak szerint:
MEGNEVEZÉS
immat.jav. (program)
játék
zsúrkocsi
létra
vízforraló,
ruhaszárító,
kenyérpirító, létra
mosógép
notebook
nyomtató
ÖSSZESEN

55
896
32

15
242
9

adatok ezer forintban
BRUTTÓ ÉRTÉK
70
1 138
41

25

7

32

59
150
53
1 270

15
40
15
343

74
190
68
1 613

NETTÓ ÉRTÉK

ÁFA

Az Óvoda 2015. évi bevételeit és kiadásait kiemelt jogcímenként, kötelező, önként vállalt és
államigazgatási feladatonként megbontva a rendelettervezet 1/b. és 1/e. mellékletei mutatják
be.
A kiadásokat részletesen az előterjesztés 3-as számú melléklete tartalmazza.
A felhalmozási kiadásokat beruházásonként a rendelettervezet 4/b.. melléklete tartalmazza,
amelyből megállapítható, hogy az óvoda esetében 1.613 ezer Ft összegben került sor kisértékű
tárgyi eszköz beszerzésére.
C) Az önkormányzat és az óvoda összevont gazdálkodása
Az önkormányzat és az óvoda összevont gazdálkodásának számadatai tartalmazzák mind az
önkormányzat, mind pedig az önkormányzat bevételi és kiadásai adatait, amelyből ki kell
vonni a kettejük között tárgyévben jelentkező gazdasági események pénzügyi hatását, azaz az
irányító szervi támogatást. Az önkormányzat és az óvoda 2015. évi összevont gazdálkodását a
rendelettervezet 1/c, 1/f, 2/c. mellékletei mutatják be.
Az összevont adatok tekintetében a tárgyévi összes bevétel 666.514 ezer Ft-ban, 102,1 %-ra
teljesült, amelyből a költségvetési bevételek összege 610.071 ezer Ft, míg a finanszírozási
bevételek összege 56.443 ezer Ft.
A költségvetési bevételekből 321.646 ezer Ft a működési, 288.425 ezer Ft a felhalmozási
célú bevétel.
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A finanszírozási bevételeken belül – az összevont adatokat tekintve – a maradvány
igénybevétel összege 52.243 ezer Ft, míg az államháztartáson belüli megelőlegezés összege
4.200 ezer Ft.
Az összevont adatok tekintetében a tárgyévi összes kiadás 601.668 ezer Ft-ban, 92,16 %-ra
teljesült, amelyből a költségvetési kiadások összege 598.398 ezer Ft (92,72%), a
finanszírozási kiadások – államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése – 3.270 ezer
Ft (100%).
A költségvetési kiadásokból 350.401 ezer Ft a működési, 247.997 ezer Ft a felhalmozási célú
kiadás.
Az önkormányzat és az óvoda összevont 2015. évi bevételeit és kiadásait kiemelt
jogcímenként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként megbontva a
rendelettervezet 1/c, és az 1/f. mellékletek mutatják be. A bevételeket és kiadásokat
mérlegszerűen a rendelet 2/c. melléklet tartalmazza.
Az összevont vagyonkimutatást az előterjesztés 4. melléklete szemlélteti.
Az összevont pénzkészlet változást a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
Az összevont maradvány kimutatását az előterjesztés 6. melléklete mutatja be. Az összes
maradvány összege 64.846 ezer Ft, amely megegyezik az önkormányzat maradványával.
Összegzés
Összegzésként megállapítható, hogy a Fülöp Község Önkormányzat és intézménye 2015. évi
költségvetésében megállapított előirányzatok a 2015. évi feladatellátáshoz szükséges
forrásokat biztosította, a gazdálkodás összességében egész évben kiegyensúlyozott volt.

Fülöp, 2016. május 23.
Hutóczki Péter
polgármester
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Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
a Fülöp Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
szóló
…../2016. (……) önkormányzati rendelet-tervezethez
Társadalmi hatás:
Gazdasági hatás:
Költségvetési hatás:
Környezeti, egészségi következmény:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Egyéb hatás:
Megalkotás szükségessége:
Megalkotás elmaradása esetén várható
következmény:
Alkalmazásához szükséges feltétel:

Nem releváns.
Nem releváns.
2015. évi gazdálkodás lezárása, maradvány
megállapítása.
Nem releváns.
Nem releváns.
Nem releváns.
A 2015. évi gazdálkodás lezárása, a
gazdálkodás folytatólagosságának
biztosítása.
Gazdálkodási szabálytalanság, illetve
jogszabálysértés.
 személyi:
biztosított
 szervezeti:
biztosított
 tárgyi:
biztosított
 pénzügyi:
biztosított

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.
Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:
Kissné Terdik Erzsébet sk.
aljegyző
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INDOKLÁS
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Fülöp Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló
………./2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az előterjesztés elején idézett
rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok
szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület
rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az
államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.
A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű
jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.
Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi
elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.
Részletes indokolás
1. - hoz
A 2015. évi költségvetés teljesítésének főösszegeit tartalmazza
2. § - hoz
A 2015. évi költségvetés teljesítéséhez kapcsolódó beruházási és felújítási kiadásokat, EU-s
támogatásból megvalósuló projektek, a közvetett támogatásokat, az adósságot keletkeztető
kötelezettségekről tájékoztatást, az összevont pénzkészlet változását és a középtávú tervet
tartalmazó mellékletek megnevezése.
3. § - hoz
Záró rendelkezések, hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.
A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
1/a melléklet az önkormányzat bevételeinek alakulását
1/b melléklet az óvoda bevételeinek alakulását
1/c melléklet az összevont bevételeket
1/d melléklet az önkormányzat kiadásait
1/e melléklet az óvoda kiadásait
1/f melléklet az összevont kiadások alakulását
2/a melléklet az önkormányzat költségvetési mérlegét
2/b melléklet az óvoda költségvetési mérlegét
2/c melléklet az összevont költségvetési mérleget,
3 melléklet a gazdasági stabilitásról szóló törvény szerinti bevételeket
4 melléklet a beruházások és felújítások alakulását
5 melléklet az EU-s támogatásból megvalósuló bevételeket és kiadásokat
6 melléklet az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
7 melléklet önkormányzat pénzkészletének kimutatása
8 melléklet a középtávú támogatásokat
9 melléklet civilszervezetnek nyújtott támogatásokat tartalmazza.
Fülöp, 2016. május 23.
Kissné Terdik Erzsébet sk.
aljegyző

