Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (V. 26.) Ör. rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.
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Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015. (V. 26.) Ör. rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. a.)
pontjában, valamint a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozat–kezelő, Szociális, Oktatási és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésről szóló,

többször módosított 1/2015 . (II. 27.) Ör. számú rendelet végrehajtását

553 759 eFt
azaz Öts zázö tvenháro mezer- héts zázötv enki lenc eFt bev ét ellel az 1. melléklet
szer int és

485 668 eFt
azaz N égys zázny o lcv anöt ezer - hats zázhatv annyo lc eFt kiadáss al a 2. melléklet
szer int, vala mint
68 090 eFt pénzmaradv ánny al 8. melléklet ( Kaszaper K özs ég Ö nkor má nyzata öszszevont mar advá ny kimutatása)
jóv áhag yj a.

(2)

A költségvetés végrehajtásának pénzforgalmi mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza,
553 759 eFt bevételek, és 490 388 eFt kiadások mindösszesen összeggel.

2. § A beruházások, felhalmozások kiadásainak teljesítését a 4. mellékletek tartalmazzák, költségvetési intézményenként.
3. § Az önkormányzat EU-s forrás bevételeinek teljesítését 2 542 eFt összegben az 5. melléklet szemlélteti.
4. § A kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat a 6. mellékletek tartalmazzák, intézményenkénti bontásban.
5. § Az önkormányzat rövid lejáratú hiteleinek teljesítése a 7. mellékletben szerepel, amely 2015.
évben 0 Ft volt.
6. § Az önkormányzat és intézményei maradvány és eredmény kimutatását a 8. mellékletek tartalmazzák, költségvetési intézményenkénti bontásban.
7. § A 9. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei létszámadatait.
8. § Az önkormányzat társadalom és szociálpolitikai juttatásainak és működési célú támogatásainak
teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
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9. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak,
az előző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak, továbbá az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.
10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kaszaper, 2016. május 25.

Csürhés István
polgármester

Giliczó Pálné
jegyző

Kihirdetve: 2016. május 26.

Giliczó Pálné
jegyző
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Rendelet-tervezet címe:

Előterjesztés Kaszaper Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2016. (….) . az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetéhez.
Rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

Társadalmi-gazdasági hatás:
A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a
végrehajtott fejlesztésekről
átfogó képet ad.
A rendelet megalkotása
szükséges, mert:

Költségvetési hatás:

Környezeti, egészségi
következmények:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Egyéb hatás:

Az önkormányzat számot ad a
tervezett és végrehajtott feladatokról.

Nincs ilyen hatás.

Nincs ilyen hatás.

Nincs ilyen hatás.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján kötelező a képviselő-testület elé terjeszteni a
zárszámadási rendeletet,úgy, hogy az előterjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő
ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Törvényességi észrevétel.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:

Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:

Nem igényel.

Nem igényel.

Nem igényel.

Nem igényel.
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