
Boconád Község Önkormányzat Képviselő – testületének 4/2016. (V.3.) önkormányzati 
rendelete Boconád Község Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 
 
Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) 
pontjában foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) 
bekezdéseiben meghatározott feladatköre alapján a következőket rendeli el: 
 
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 
szerveire. 
2.§ (1) A Képviselő – testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítésének 

   bevételi főösszegét 225.373e Ft-tal 
   kiadási főösszegét 196.693 e Ft-tal  

fogadja el. 
 

 (2) A Képviselő – testület a Boconádi Többcélú Intézmény 2015. évi költségvetés 
teljesítésének 
    bevételi főösszegét 30.374 e Ft-tal 
    kiadási főösszegét 29.833 e Ft-tal  
    fogadja el. 
 
3. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló mérleget az 1. sz. 
melléklet, az eredmény kimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételei forrásonkénti 
részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 (2) A Boconádi Többcélú Intézmény 2015. évi teljesített költségvetési bevételeit 
forrásonként a 12. sz. melléklet tartalmazza. 
5. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési kiadásai forrásonkénti 
részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 (2) A Boconádi Többcélú Intézmény 2015. évi teljesített költségvetési kiadásait 
forrásonként a 11. sz. melléklet tartalmazza.  
 (3)A Boconádi Többcélú Intézmény 2015. évi teljesített beruházási kiadásait a 13. sz. 
melléklet tartalmazza.  
6. § Az önkormányzat 2015. évi bér – és járulék kiadásait az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
7. § Az önkormányzat 2015. évi kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei 
alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
8. § Az önkormányzat által ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. sz. melléklet tartalmazza. 
9. §Az önkormányzat felújításai kiadásait a 8. sz. melléklet tartalmazza. 
10. § Az önkormányzat beruházási kiadásait a 9. sz. melléklet tartalmazza. 
11. § Az önkormányzat hitel és finanszírozási forgalmát a 10. sz. melléklet tartalmazza. 
12. Az Önkormányzat 2015. évi eredményét az alábbiak szerint osztja fel: 
 

 szociális természetbeni ellátás 
(szociális tüzelőanyag beszerzés)     961.000 Ft 

 start munka decemberi bér és járulék költség:   2.500.000 Ft 
 KEOP 5.7.0 pályázat fel nem használt részének 

 visszafizetése:        882.000 Ft 
 2015. évi költségvetési elszámolásból adódó visszafizetés:  35.000 Ft 
 Általános tartalékba helyezés:      24.299.000 Ft. 

 
 



13.§ Az Önkormányzat egyszerűsített vagyonmérlegét a 14. sz. melléklet tartalmazza. 
14. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Kelt: Boconád, 2016. május 2. 
 
 
Kis István    Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából 
polgármester       dr. Holló Ágnes aljegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve: 
 
Boconád, 2016. május 3. 
     Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából 
        dr. Holló Ágnes aljegyző 


