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Szijártóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2016.(V.6.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 
 

 

Szijártóháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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. A költségvetés bevételei és kiadásai 

    

1. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

  a) költségvetési bevétele 12 091 ezer Ft, 

  b) költségvetési kiadása 13 267 ezer Ft, 

  c) egyenlege 1176 ezer Ft hiány. 

 (2) A bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok, 

valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási 

feladatok szerinti megbontását az 1. melléklet tartalmazza. A felhalmozási 

kiadási előirányzatok beruházásonként, felújításonkénti részletezését a 

2. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 

353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját 

bevételeit a 3. melléklet tartalmazza. 

 (3) Belső finanszírozási bevétel 4528 ezer Ft, külső finanszírozási bevétel 

398 ezer Ft, finanszírozási kiadás 346 ezer Ft. 

 (4) A költségvetési évben nem került sor a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére. Az önkormányzatnak 

2015. december 31-én a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból kötelezettsége nem áll 

fenn. 

 

2. Az önkormányzat gazdálkodásának eredménye és vagyona 

    

2. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa 3404 ezer Ft a 4. mellékletben 

foglaltak szerint. 

3. § Az 5. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyona 

54 610 ezer Ft 2015. december 31-i állapot szerint. 

    

3. Egyéb rendelkezések 

 

4. § Az önkormányzat 2015. évben európai uniós támogatással programot, projektet nem 

valósított meg, ilyen projekthez nem járult hozzá. 

    

4. Záró rendelkezések 

    

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

6. §
1
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 Hatálytalan a 2010. évi CXXX. tv. 12. § (2) bekezdése értelmében 2016.V.8-tól 
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