
Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kevermes  Nagyközség  Önkormányzatának  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.§

A képviselő-testület  a  Kevermesi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  és  a  Családsegítő,  Gondozási  és
Szociális Központ együttes 2015. évi költségvetésének teljesítését

(1)  681.219,- eFt  bevétellel, ezen belül

                a) 88.922,-e Ft intézményi működési bevétellel,

                b) 33.198,-e Ft sajátos bevétellel,

                c) 150.322,- e Ft önkormányzatok költségvetési támogatással,

                d) 285.969,-e Ft átvett  működési célú pénzeszközzel,

                e) 42.465,-e Ft átvett felhalmozási célú pénzeszközzel,

                f) 75.270,- e Ft pénzmaradvány igénybevétellel,

                g) 110,- e Ft rendkívüli önkormányzati támogatással,

                h)  4.963,- e Ft áht-n belüli megelőlegezéssel

elfogadja.

(2)  571.486,- e Ft  kiadással, ezen belül

                a) 280.475,- e Ft  személyi juttatással,

    b) 53.165,- e Ft  munkaadókat terhelő járulékkal,

    c) 148.691,- e Ft  dologi és egyéb folyó kiadással,

    d) 3.327,- e Ft  működési célú pénzeszköz átadással,

    e) 32.621,- e Ft  társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatással,

    f) 46.195,- e Ft  felhalmozási kiadással,

    g) 4.815,- e Ft áht-n belüli megelőlegezés visszafizetéssel,

    h) 2.197,- e Ft visszatérítendő támogatással

elfogadja.

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat összevont bevételi pénzforgalmát az 1. mellékletében foglaltak
szerint jóváhagyja.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat összevont kiadási pénzforgalmát az 2. mellékletében foglaltak
szerint jóváhagyja.

4.§

Az átadott  pénzeszközök teljesítését  a  képviselő-testület  3.418,-  e  Ft összegben a 3.  mellékletben
foglalt  részletezés  szerint  elfogadja,  az  önkormányzat  társadalom-,  és  szociálpolitikai  juttatások
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teljesítését  jogcímenkénti  és  forrásonkénti  részletezését  a  4.  mellékletben  szereplő  32.621,-  e  Ft
összegben elfogadja.

5.§

Az önkormányzat  felhalmozási  bevételeinek teljesülését és forrásonkénti  részletezését  a képviselő-
testület  47.385,- e Ft összegben, a beruházási kiadások és felújítási kiadások teljesülését célonként
részletezve 46.195,- e Ft összegben az 5. melléklet szerint elfogadja.

6.§

Az önkormányzat  kiemelt előirányzatonként és kormányfunkcióként részletezett bevételi  és kiadási
teljesítését a képviselő-testület a 6. melléklet szerint elfogadja.

7.§

Az  önkormányzat  kiemelt  előirányzatonként  és  intézményenként  részletezett  bevételi  és  kiadási
teljesítését a képviselő-testület a 7. melléklet szerint elfogadja.

8.§
A maradványt a 8. melléklet szerint 109.733 e Ft- összegben elfogadja.

9.§

Az önkormányzat a 2015. december 31-én fennálló vagyonát a képviselő-testület a 9. melléklet szerint
1.245.037,- e Ft egyező eszköz és forrás összegben állapítja meg, a saját tőke összegét 1.236.520,- e
Ft-ban határozza meg.

10.§

Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét intézményenként és tevékenységenként a képviselő-
testület a 10. melléklet szerint elfogadja.

11.§

Az önkormányzat  2015.  évi  költségvetési  eredménykimutatás  szerint  a  mérleg  szerinti  eredményt
23.452,- e Ft összegben állapítja meg a 11. melléklet szerint. 

12.§

A 2015.évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a képviselő-testület a 12. melléklet szerint
elfogadja 

13.§

A Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 13. melléklet
szerint elfogadja.

14.§

A képviselő-testület  a 2015. évi költségvetési  rendeletében közvetett  támogatások nyújtásáról  nem
döntött és nem nyújtott kedvezményeket.

15.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lantos Zoltán s.k. Gácsér Béla s.k.
polgármester jegyző
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