
 
Remeteszőlős Község Önkormányzat 

                 képviselő-testületének 

7/2016. (IV.5.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. A rendelet hatálya 

 

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Remeteszőlős Község Önkormányzatára (a továbbiakban: 

Önkormányzat).  

 

 

2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzata  

 

2.§ Remeteszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának bevételi és 

kiadási előirányzat főösszegeit, a következőkben állapítja meg (ezer Ft-ban): 

 

a) bevételi főösszeg:   106.891 eFt,  

 

b) kiadási főösszeg:    106.891 eFt. 

 

3.§ A képviselő-testület által meghatározott tartalék keret összege 1.551 eFt. 

 

 

3. Az Önkormányzat Mérleg és Eredmény-kimutatása  

 

4.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i állapotnak megfelelő mérleg 

főösszegét az 1.a. melléklet szerint 1.333.394 eFt-ban állapítja meg. A mérleg részét képezi a 

vagyonkataszter 1.b. melléklet szerint és a  vagyonkimutatás bruttó és nettó értékben a 6. melléklet 

szerint részletezve. 

 

5.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el. 

 

 

4. Az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai 

 

6.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

zárszámadásának kiadási és bevételi főösszegeit a következőkben állapítja meg (ezer Ft-ban): 

 

  Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés      Teljesítés % 

     Bevételi főösszeg             96.445 106.891 111.868        104,66                                    

Kiadási  főösszeg            96.445 106.891     60.387          56,49 

 

 

(2) A képviselő-testület az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés bevétel-kiadásait  a 2. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

 

(3) Az Önkormányzatnak többéves költség kihatással járó kötelezettségvállalása: 

          a) bérek és járulékai  

          b) közüzemi díjak áfa tartalommal 

          c) pályázat vis maior híd felújítás munkálatainak pénzügyi teljesítése, 

melyek a 2016. évet terhelik. 

 

 



 
7.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási teljesülését a 3.a., és 3.b. 

mellékletek szerint fogadja el. 

 

(2) Záró pénzkészlet 57.345 eFt. 

 

 

 5. Költségvetési szakfeladat szerinti bevételek és kiadások 

 

8.§  A képviselő-testület az Önkormányzat szakfeladatok szerinti teljesítését a 4.a., és 4.b. 

mellékletekben foglaltak alapján hagyja jóvá. 

 

 

6.  A költségvetési létszámkeret 

 

9.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által 2015.12.31-én foglalkoztatottak számát a 

következők szerint határozza meg: 

         8 órában foglalkoztatott közalkalmazotti állomány: 1 fő  

(2) Az Önkormányzat a polgármestert főállásban foglalkoztatja.    

 

 

7. Normatív hozzájárulások, támogatások 

 

10.§ A képviselő-testület az Önkormányzat normatív költségvetésből származó bevételeit az 5. 

melléklet szerint fogadja el. 

 

 

8. Záró rendelkezések 

 

11.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Remeteszőlős, 2016. április 5. 

 

 

 

 

 

Szathmáry Gergely                              dr. Kovács Dénes 

polgármester          jegyző 

 

 

 

 

 

 

Kihirdetve: 2016. április 5. 

 

dr. Kovács Dénes 

             jegyző 

 


