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29 .) önkorm ányzati rendeletének

a |12015. (II.16.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2015. évi
költségvetésének végrehajtásáról

A

képviselő-testület az ál|amháztartásróI szóló többször módosított 201l. évi
CxCv. tv.23. $_ban foglalt jogkörében az önkormányzat a 812015. (X.29)' és a
3/2016. (Iv.29.) módosító rendeletekkel módosított a 'l'l2015. (II.16.)' a kiizség
2015. évi költségvetését megállapító rendeletében foglaltak végrehajtásáróI a
következő rendeletet alkotja:
1.$ (1)

A képviselő-testület a2015. évi beszámolót

ebből: Tóparti Óvoda

452.557 eFt bevétellel és
437.073 eFt kiadási

47.532 e Ft bevétel
47.421e Ft kiadás

Szigetbecsei Közös

Önkormá nyzati Hivatal
57.255 e Ft bevétel
57.255 e Ft kiadás

foösszeggel állapítja meg.
(3)

Az

(1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belü|

a működési célúbevétel: 191'.731eFt,
a fejlesztési célúbevétel: 231.193 eFt'
Finanszírozási bevétel
29,633 eFt,
az L számú mellékletben foglaltak szerint.

() Az

(1) bekezdésben megállapított kiadási foösszegen belül

a működési célúkiadás:
a fejlesztési célúkiadás:

188.883 eFt'
244.157 eFt,
Finanszírozási kiadások
4.033 e Ft,
az I. számú mellékletben foglaltak szerint.

2.$

A költségvetés bevételi előirányzatait és azok teljesítésétfonásonként a

szá-

1.

mú melléklet tartalmazza.

3.s

A költségvetés kiadási előirányzatait és a teljesítést
- összevontan a 1. számú melléklet,
- a működési kiadásokat a 3. számű melléklet,

4.$

a felhalmozási kiadásokat feladatonként és a felújításokat célonkéntaz
számú melléklet szerint jóváhagyja.

1.

A képviselő-testiilet a foglalkoztatottak létszámkeretétés a ténylegesen foglalkoztatottak létszámát az alálbbiak szerint tudomásul veszi:

MEGNEVEZES

Létszám

onkormán v zati igazgatás
Falueondnok

Közfoelalkoztatás
Egészségüeyiellátás feladatai (Védőnő)

MűvelődésiHáz
Tóparti ovoda
Szi setbec s ei Közö

OSSZESEN:

Ténylegesen
foglatk.(fő)

keret (fő)

s onkormrín y zati

A 2015. évi maradvány
atapján a képviselő-testiilet a

Hiv atal

I

1

I

I

I

8

1

I

I

I

13

13

t2.s

12.5

elszámolást a 2. számú melléklet tartalmazza, amely
maradványt Szigetbecse Község ÖnkormányzatánáI
14.383 e Ft-ban, a Tőparti Óvodánál
e Ft , Szigetbecsei Közös Önkormányzati
Hivatal 0 e Ft összegben hagy1a jóvá.

5.s (1)

(2)

0

Az (1) bekezdésben megállapított maradvány

a)A költségvetési maradvány az egyes intézményekesetében a

bevételi
elóirányzat növelésére, valamint a kiadások esetében a terhelt kiadások növelésére
sziikséges fordítani.
6.s Az alaprendelet 6 $-a szövege az a|ábbiakra változik:
,,6.$

Az ÖnkormányzatKépviselő_testtilete

költségvetést érintő közvetett támogatásai

az alábbiak szerint alakultak:
a./ a lakos ság részérelakásépítés,vásárlás,

kölcsönök

összege

elengedésének

l hely i adő?'nál, gépj ármíiad ónál
mentesség összege
b

.

korszenísítésheznyújtott

b

i

zto

s

0 e Ft

ított k e dvezmény

adónemenként

0 e Ft

c./ helyiségek, eszkö zök

hasmosításából származő bevételből

0eFt

nyujtott kedvezmény, mentesség összege

d.l egyéb' nyujtott kedvezmény,va1y kölcsön

0eFt

összege

l.

7.$ A képviselő_testiilet az
szátmű melléklet szerint
valamint
a szöveges besziímolót elfogadja.

a 20l5.évi

'ildÉBJ-EG'o-et,

8.$ (1) Ez a rendelet a kihjrrrtqtés napjrín lép hatályba és az azt követő napon hatáiyát
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