
Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  Söjtör  Község  Önkormányzata  2015.  évi
zárszámadásáról a következőket rendeli el: 

1. §
(1) Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az

önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást:
278 487 000 Ft bevétellel
212 256 000 Ft kiadással
fogadja el.
(2)  A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  és  a  felügyelete  alá  tartozó  költségvetési  szervek

teljesített  bevételeit  forrásonként  az  1.  mellékletben,  cím  szerint  részletezve  a  2.  mellékletben,
teljesített kiadásait pedig jogcímenként, a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §
A  képviselő-testület  az  önkormányzat  teljesített  felhalmozási  kiadásait  a  4.  mellékletnek

megfelelően fogadja el.

3. §
A működési és felhalmozási célú teljesített bevételek és teljesített kiadások mérlegét az 5. melléklet

mutatja.

4. § 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2015.

évi könyvviteli mérlegben szereplő adatok alapján 1 368 315 000 Ft-ban állapítja meg.
5. §

Az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerint hitelállománnyal nem rendelkezik.
6. §

A közvetett támogatásokat a 7. melléklet, az önkormányzat 2015. évi adóbevételeinek alakulását a
8. melléklet, az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet mutatja. Többéves kihatással járó
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döntésekből származó kötelezettség nincs.
7. §

A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetési  maradványát  66  229  000  Ft
összegben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi teljesített átlagos létszámát 35 főben állapítja

meg a következők szerint:
Söjtöri Óvoda: 6 főa. 
Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal: 23 főb. 
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok: 6 fő.c. 

(2)  A  Képviselő-testület  a  közfoglalkoztatottak  2015.  évi  teljesített  átlagos  létszámát  8  főben
állapítja meg.

9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Könyves Gábor sk.
polgármester

Dr. Rudas Tamara sk.
jegyző

Csatolmányok
Megnevezés méret
1. melléklet 33.5 KB
2. melléklet 36 KB
3. melléklet 36.5 KB
4. melléklet 33.5 KB
5. melléklet 34 KB
6. melléklet 183 KB
7. melléklet 28 KB
8. melléklet 26 KB
9. melléklet 80 KB
10.melléklet 45 KB
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