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Az önkormányzatképviselő-testiilete a201,5. évi költségvetéséről szóló rende|etétaz
Alaptörvény 32. cikk (Z)bekezdésébenmefl:ratélrozott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben f.) pontjában meghatározottfelaőatkörben eljárva
alkotja meg.

A rendelet hatálya
1

.

§.

A rendelet hatáIy a kiterj ed az Önkorm ályzatr a és intézményeire.

Az önkormdnyzat 20l5. évi költség:,etésének teljesítése
2. §. Az önkormányzat2015.

évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 105 640 ezer forintban,
b) bevételi fcíösszegét 169 875 ezer forintban állapítja meg.

l. A teljesített költségvetési bevételek
3. §. (1) Az önkormányzat 2015. évi összesített - továbbá eredeti, módosított előírányzat
szerinti - költségvetési bevételinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél
szerinti részletezését az I. számí melléklet 1 .sz. és 2.sz. táblazata tartalmazza.
II.

A költségvetési kiadások

4. §. (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előírányzat szerinti működési, fenntartási kiadási e|őirányzatait a Képviselő-testület a 1. számű melléklet 1 .sz és
2.sz. táb7ázatábat foglaltak alapján a következők szerint hagyja jővá:

Megnevezés
Működési kiadások összesen:
Ebből:
- személyi jellemű kiadások:
-

járulékok:
jellegtí
- dologi
kiadások:
- egyéb működési célúkiadások.:
- ellátottakpénzbenijuttatásai:
- munkaadókat terhelő

e

Ft

83 971
11 204
3 007

23 188
38 9I4
1 658

(2) A Képviselő-testíilet az önkormányzat teljesített * továbbá az eredeti, és a módosított
előírányzat szerinti - bevéteiek és kiadások mérlegét2. sztnrúmelléklet szerint hagyla jővá.
5. §. Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
-a
-a

beruházások
felújítások

6. §. Az önkormányzat
hagyjajóvá.

II

11 939 ezer forint.

939 ezer forint,

0

ezer forint.

a felhalmozási kiadások részletezéséta3. számú melléklet szerint

7. §. Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait feladatonként az 4.

száttrtú

melléklet

tartalmazza.

'

8. §. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezésétaz 5. számi melléklet
tartalmazza.

9. §. A Ravazdi Nyitnikék Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde
észletezéséta 6 .sz. mellékl et tartalmazza

bevóteleinek és kiadásainak

r

IV.

A költségvetési létszámkeret

10.

§. A Képviselő-testiilet az önkormányzat2}Il. évi ténylegesen felhasználtlétszámkeretét
jóvá az7. szénnúés a 8. szímtúmellékletbenfoglaltak szerint.

17 ftíben hagyja

11.§. (1)

Az önkormányzatnak2}Is. december

31.-én fennálló hiteltartozása nincs,

12 §.

Az önkormányzat2}l1, december 31.-i könywiteli mérlegéta9. számlűmelléklet

13 §.

Az önkormányzat2}I1. december 3I-i záró pénzkészlete:62 4II eFt.

tartalmazza.

2

záró rendelkezések

14. §. (1)

2)

Ez

.&

a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Ravazd, 2016. május 26.
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Dr. Bertalanné
Józsa Judit
jeeyző

polgármester

A rendelet kihirdetése azÉcsiKözös Önkormányzati Hivatal

( 9091 Ravaző, Országitt

hirdetőtabláj án megtörtént:

Ravazd, 2016. május 31.
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