
Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Pénzügyi Bizottság véleményének 

figyelembevétele mellett a 2015. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:   

 

1.§ 
Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi gazdálkodásról szóló 

zárszámadását  

1.945.121 eFt bevétellel 

1.658.526 eFt kiadással 

állapítja meg.  

 

2. § 

A teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint - működési és felhalmozási célú 

bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 1. melléklet mutatja be. 

 

3. § 

(1) Az önkormányzat teljesített bevételeit, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok 

szerint részletezve a rendelet 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 7, 8, 8.1 mellékletei tartalmazzák.  

(2) Az önkormányzat teljesített kiadásait, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint 

részletezve a rendelet 1, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10,10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 

10.7, 10.8, 11, 11.1, 12, 12.1 mellékletei tartalmazzák.  

 

4. § 

 

(1)A beruházási kiadások teljesítését részletezve a rendelet 13. melléklete tartalmazza.  

(2)A felújítási kiadások teljesítését tagolva a rendelet 14. melléklete tartalmazza. 

(3)Az egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesítését a rendelet 15. melléklete 

tartalmazza.  

(4) Céltartalék célonkénti részletezését a 16. melléklet tartalmazza. 

(5)A költségvetési szervek létszámát e rendelet 17. és 18. melléklete tartalmazza 

(6) Az önkormányzat pénzkészlet változását a rendelet 19. melléklete mutatja be.  

(7)Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 

286.575 eFt. 

 Felhasználható maradvány:    286.575 eFt 

 Ebből működési célú:    286.575 eFt 

A jóváhagyott maradványt a 20. melléklet tartalmazza.  

(8)A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti 

vagyonmérlegét a 21. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(9) Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 21.1. melléklete mutatja be. 

(10) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek teljesítését a 22. melléklet 

mutatja be. 

(11) Azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 



keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető 

ügyletek várható összegével együtt 23. számú melléklet tartalmazza. 

(12) Kimutatás a közvetett támogatások 2015. évi tervezet összegéről a 24. melléklet 

tartalmazza.  

(13) Kimutatás a saját bevételek összegéről a 25. melléklet tartalmazza.  

(14) Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő 

végéig fennálló összegéről 26. melléklet tartalmazza. 

(15) A kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről 

szóló adatokat a 27. melléklet tartalmazza. 

(16) A helyi önkormányzat tulajdonába álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

2015. évi kötelezettségekről és részesedésekről szóló adatokat a 28. melléklet tartalmazza. 

(17) az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségének bemutatását a 29. melléklet tartalmazza.  

(18) A 30.1, 30.2, 30.3. sz. melléklet tartalmazza az Európai Uniós forrásból finanszírozott  

támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait projektenként. 

5. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.   

(2) Hatályát veszti a Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. 
 

Bőcs, 2016. május 23. 

 

                 Nagy László                                                      Török Barnabás 

      polgármester                 c. főjegyző 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


