
 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

9/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete 

 

Fülöp Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. Az önkormányzat és intézménye bevételei és kiadásai 

 

1. § 

 

(1) A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézménye 

2015. évi költségvetésének teljesítését  

 

610.071 ezer Ft költségvetési bevétellel 

598.398 ezer Ft költségvetési kiadással 

  11.673 ezer Ft költségvetési egyenleggel (többlettel) 

  56.443 ezer Ft finanszírozási bevétellel 

    3.270 ezer Ft finanszírozási kiadással 

666.514 ezer Ft bevételi főösszeggel 

601.668 ezer Ft kiadási főösszeggel 

  64.846 ezer Ft összes egyenleggel, maradvánnyal hagyja jóvá. 

 

 

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési maradvány 11.673 ezer Ft 

összege a működési költségvetés 28.756 ezer Ft hiányának és a felhalmozási költségvetés 

40.428 ezer Ft többletének egyenlege.  

 

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összes maradványát 64.846 ezer Ft összegben 

hagyja jóvá. Ezen belül Fülöp Község Önkormányzat maradványa 64.846 ezer Ft, a 

Fülöpi Óvoda maradványa 0 Ft. A képviselő-testület a maradvány cél szerinti 

felhasználását e rendelet 10. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye bevételeinek teljesítését az 1/a, 

1/b, 1/c mellékletek szerint fogadja el. 

 

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye kiadásainak teljesítését az 1/d 

1/e, 1/f mellékletek szerint fogadja el. 

 

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak 

mérlegszerű bemutatását a 2/a, 2/b, 2/c mellékletek szerint fogadja el. 
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2.  A költségvetés részletezése 

 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 6. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

(2) Az Önkormányzata 2015. évi gazdálkodása során a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, ilyen fennálló kötelezettsége nincs. A Gst. 

törvény szerinti saját bevételek kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.    

 

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projektek 

bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

 

(5) Fülöp Község Önkormányzat és intézménye összevont pénzkészletének változását a 

rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza. 

 

(6) A Képviselő-testület a civil szervezeteknek 2015. évben nyújtott támogatásokat a 

rendelet 9. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.  

 

(7) Az Önkormányzat középtávú tervét a rendelet 8. sz. melléklete foglalja magában. 

 

3. Záró rendelkezések 

 

3. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Hutóczki Péter Dr. Csősz Péter 

polgármester jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve 

 

Fülöp, 2016. május 27. 

 

Dr. Csősz Péter 

      jegyző 


