
Csemő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
6/2016. (V. 31.) rendelete 

az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 
 

 

Csemő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 91. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 161-162.§-a költségvetés tervezésének, az önkormányzatok gazdálkodásának, 

beszámolásának rendszeréről a 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet 

alkotja. 

I. 
A rendelet hatálya 

 

1. §  A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 

szerveire. 

 
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei 2015-ben: 

         - Csemői Polgármesteri Hivatal 

  - Csemői Nefelejcs Óvoda 

       (2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.  

 

II. 
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének teljesítése 

 

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének 

 

                       a) bevételi főösszegét 692.542 ezer forintban,  

                       b) kiadási főösszegét 692.542 ezer forintban állapítja meg, 

      

 ezen belül  

- a felhalmozási célú bevételt       117.781 e Ft-ban 

- a felhalmozási célú kiadást       83.284 e Ft-ban 

- a működési célú bevétel összegét    574.761 e Ft-ban 

- a működési célú kiadás összegét   609.258  e Ft-ban   

                                                                                              állapítja meg. 

 

 

 

 

 



4. § A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2015. évi költségvetése teljesítésének 

 

                     a) bevételi főösszegét 108.802 ezer forintban,  

                     b) kiadási főösszegét 108.802 ezer forintban állapítja meg, 

       

ezen belül  

- a felhalmozási célú bevételt     0  e Ft-ban 

- a felhalmozási célú kiadást         1.142  e Ft-ban 

- a működési célú bevétel összegét    108.802  e Ft-ban 

- a működési célú kiadás összegét   107.660  e Ft-ban   

                                                                                              állapítja meg. 

 

5. § A képviselő-testület az óvoda 2015. évi költségvetése teljesítésének 

 

                       a) bevételi főösszegét 95.431 ezer forintban,  

                      b) kiadási főösszegét 95.431 ezer forintban állapítja meg, 

      

 ezen belül  

- a felhalmozási célú bevételt     0  e Ft-ban 

- a felhalmozási célú kiadást             500  e Ft-ban 

- a működési célú bevétel összegét       95.431  e Ft-ban 

- a működési célú kiadás összegét       94.931  e Ft-ban   

                                                                                              állapítja meg. 

 

III.  
 A költségvetési bevételek 

 
 

6. § Az önkormányzat és intézményei 2015. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit 

forrásonként - és címenként - az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

IV. 
A költségvetési kiadások 

 

7. § Az önkormányzat és intézményei 2015. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait 

forrásonként - és címenként - az 2. számú melléklet tartalmazza. 

 



8. § Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként a 3. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

9. § (1) Az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát az egyszerűsített 

mérlegbeszámoló adatai alapján 2.453.662 e Ft összegben elfogadja.  

 

       (2) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 
 

A költségvetési létszámkeret 
 

10. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi létszámkeretét 106 főben hagyta jóvá. 

(2) Az önkormányzat 2015. évi létszámkeretét a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál, 

összesen 24 főben hagyta jóvá.  

(3) Az önkormányzat 2015. évi létszámkeretét a képviselő-testület a Csemői Nefelejcs Óvodánál 

25 főben hagyta jóvá. 

(4) A közcélú foglalkoztatottak létszámát 32 főben veszi tudomásul. 

 
 

VI.  
A pénzmaradvány 

 

 

11. § (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása alapján az alaptevékenység maradványa  

93.927 e Ft lett.  

 
 

VII. 
 Egyéb rendelkezések 

 

 

12. § Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal 

és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
13. §. Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatását tartalmazó kimutatást a 6. sz. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

 

14. § Az önkormányzat és intézményei 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait 

mérlegszerűen bemutató kimutatást a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

 



VIII. 
Záró rendelkezések 

 

 

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
Csemő, 2016. május 24. 
                                                           
 
 

 
Tóth János                              Dr. Lakos Roland 

         jegyző                                            polgármester 
  
 
 
 
A rendelet kihirdetve 2016. május 31-én. 
 
 
Csemő, 2016. május 31.                                                                                                         
                                                                                              

          Tóth János 
          jegyző              
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