
Gerendás Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
9/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete 
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 

 
 

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 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. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást 

420 226 e Ft bevétellel 

407 128 e Ft kiadással 

hagyja jóvá. 

Az önkormányzat bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(2) Az önkormányzat kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 

2. §  (1) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a 3. melléklet szerint fogadja el. 

(2)  Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(3) Az önkormányzat által 2015. évben biztosított közvetett támogatásokat az 5. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja 
el. 

(5) Az önkormányzat 2015. évben foglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(6) Az önkormányzat részesedéseinek állományát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(7) Az önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 9. melléklet szerint fogadja el. 

(8) Az önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltak szerint 13 097 690 
Ft összegben hagyja jóvá, melyből kötelezettséggel terhelt 13 097 690 Ft. A 2015. évi maradvány 
felhasználására a 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatok körében kerül sor. 

(9) Az önkormányzat vagyonának 2015. december 31-i értékét a 11. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően hagyja jóvá. 

(10) Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 

3. §  A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó 
kötelezettségeinek célonkénti és címenkénti alakulását bemutató hosszú távú kötelezettség vállalásait 
a 13. melléklet szerint fogadja el. 

 



4. §  Az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerint nem rendelkezik adósságot keletkeztető 
ügyletekből fennálló kötelezettséggel. 

 

5. §  E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

     Lengyel Zsolt András       Surinné Szász Margi t 

            polgármester         jegyz ő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


