
 
 

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testületének  

5/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

 
Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
XCXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 87. §-ában és a 91. § 
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését  

- 415229 e Ft költségvetési bevétellel, 
-   52711 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel, 
- 378680 e Ft költségvetési kiadással, 
-   76698 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással, 
-   36549 e Ft többlettel, 
-   12562 e Ft tárgyévi maradvánnyal 

jóváhagyja. 
2. § 

(1) Az önkormányzat (összevont) bevételeit forrásonként, kiadásait kiemelt előirányzatonként 
az I. mellékletben (I./01, I./02, I./03, I./04) foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az 
önkormányzat összevont 2015. évi teljesítésének működési és fejlesztési mérlegét 21. 
melléklet szerint állapítja meg. 
(2) Az önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát az 
05. melléklet tartalmazza.  
(3) A Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 
bevételi forrásonként és kiemelt előirányzatonként a II. mellékletben (II./01, II./02, II./03, 
II./04) foglaltaknak megfelelően állapítja meg, a Hivatal 2015. évi működési és fejlesztési 
célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 22. melléklet szerint fogadja el. 
 

3. § 
(1) Az önkormányzat kötelezettségeinek 2015. évi alakulását a 19. melléklet szerint fogadja 
el. 
(2) Az önkormányzatnak a gazdálkodó szervezetekben való 2015. évi részesedésének 
alakulását az 18. melléklet szerint fogadja el. 
(3) Az önkormányzatnak a többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit 
éves bontásban és célonként a 17. melléklet tartalmazza. 
  

4. § 
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát a 7/a. melléklet szerint – 
12562 ezer forint összegben – állapítja meg. 

 
5. § 

(1) Az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát 2.147.236 e Ft-ban 
állapítja meg, amelynek részletezését a 12/A. melléklet tartalmazza. 
(2) Az önkormányzat 2015. évi helyi adó kimutatását a 20. melléklet szerinti adattartalommal 
hagyja jóvá. 
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6. § 
(1) A képviselő-testület megbízza az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő 
fizetési kötelezettségek teljesítését – a fizetési határidőkre tekintettel – biztosítsa, illetve 
kísérje figyelemmel. 
(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő   
átvezetéséről gondoskodni köteles. 

 
7. § 

Ez a rendelet 2016. április 27. napján lép hatályba. 
 

 
Hőgyész, 2015. május 10. 
 
 

Botta György                                         Dr. Schutzbach Ferenc 
                        polgármester                                            címzetes főjegyző 
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