Kunbaracs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Kunbaracs Község Önkormányzat
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikkének (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kunbaracs Község Önkormányzatára és intézményére.

1.§
(1) Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi
zárszámadását az alábbi főösszegekkel jóváhagyja:
eFt-ban
Megnevezés
Tárgyévi költségvetési
kiadási főösszeg
Tárgyévi költségvetési
bevételi főösszeg
Finanszírozási kiadás
Finanszírozási bevétel
Kiadási főösszeg
Bevételi főösszeg

Működési
célú

Felhalmozási célú Összesen

68 620

11 901

80 521

74 909
14 026
14 927
82 646
89 836

9 570
7 990
7 990
19 891
17 560

84 479
22 016
22 917
102 537
107 396

(2) Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügyi
mérlegét az 1. sz. melléklet, az összevont működési mérlegét a 2. sz. melléklet, az
összevont felhalmozási mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait előírányzat
csoportonként, ezen belül kiemelt előírányzatonként részletezve a 4. számú melléklet
szerint jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület az óvoda teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat
csoportonként ezen belül kiemelt előirányzatonként a 5. számú melléklet szerint
jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a hivatal 2015. évi létszámának alakulását a
6. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

3.§
(1) A képviselő-testület 2015. évben éven túli adósságot keletkeztető fejlesztési célokról
nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.
(2) Az önkormányzat 2015. évben közvetett támogatást nem nyújtott.
(3) Az önkormányzat 2015. évben kezesség- és és garanciavállalással kapcsolatos
kötelezettségekkel nem rendelkezett.
(4) Az önkormányzat 2015. év folyamán nem hozott olyan döntést, mely több éves
kihatással járó kötelezettséget keletkeztetett.
4.§
A képviselő-testület az önkormányzat és a hivatal 2015. évi pénzmaradványát az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
- az önkormányzat tárgyévi szabad maradványa 4546eFt
- az óvoda tárgyévi szabad maradványa 313eFt

Záró rendelkezések
5.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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