Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2015. évi zárszámadásáról

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2015.
évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete
végrehajtását
316.574 ezer forint bevétellel
294.414 ezer forint kiadással
22.160 ezer forint maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Csörög Község Önkormányzatának mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit
önkormányzati szinten (összevontan) az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja
el.
(3) Csörög Község Önkormányzat kötelező feladatok mérlegét az 1.2. melléklet szerint
fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
(1) Csörög Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet, saját bevételeinek részletezése az adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 4. melléklet és
az adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5. melléklet szerint fogadja el.
(2) Csörög Község Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát
beruházásonként a 6. melléklet, és felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 7.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 8. melléklet szerint
fogadja el.
(4) Csörög Község Önkormányzatának összevont bevételi és kiadási előirányzatának
teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Csörög Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.1.,
9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) Csörögi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.2.,9.2.1,
9.2.2.. 9.2.3 mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesítését a 9.3 , 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(8) Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek
maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve
engedélyezi.
3. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti az
Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 6/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet.
Csörög, 2016. május 24.

Hegedűsné Kripák Ildikó
polgármester

Kihirdetési záradék :
Jelen rendelet kihirdetésre került 2016. május 25.-én
Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Chrobák Zoltánné dr.
jegyző

Általános indokolás
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Csörög Község Önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról.
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 16.-án fogadta el az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának
időszakában többször módosításra került.
A beszámolási időszakban az Önkormányzat folyószámlahitelt nem vett fel. Az
Önkormányzat fizetőképességét az egész beszámolási időszakban sikerült biztosítani.
Csörög Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi összes bevételeinek
a teljesítése 316.574 e Ft, kiadásainak teljesítése 294.414 e Ft.
Az Önkormányzat kötelező feladatait - a rendelkezésre álló források mértékéig - a 2015.
esztendőben teljesítette.
Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási
kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént. A
Polgármesteri Hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget
felülvizsgálta és azt dokumentálta.
A megalkotni szándékozott rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív,
társadalmi, gazdasági, környezeti hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2015. évi
költségvetés végrehajtásáról közöl tényadatokat.
A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek a megalkotandó rendelet alkalmazásához
nem értelmezhetők, mivel ez egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be, a
jövőre nézve nem határoz meg feladatot, kötelezettséget.

Részletes indokolás
Az 1- 2. §-ok Csörög Község Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló,
többször módosított 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendeletének végrehajtásából származó
teljesítési adatokat tartalmazzák, a rendelet szerkezetének megfelelő tartalommal.
A 3.§ a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi zárszámadásáról szóló
6/2016. (V.25. ) önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2011. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
1. Társadalmi hatása: Biztosítja, hogy a község lakosai tájékoztatást kapjanak az
Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról
2. Gazdasági, költségvetési hatása: A 2015. évi maradvány jóváhagyását követően a 2016. évi
költségvetési rendelet módosítása útján a maradvány összeg előirányzatosításra kerül.
3. Környezeti hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai
nincsenek.
4. Egészségügyi hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai
nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltaknak adminisztratív
terheket befolyásoló hatása nincs.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következmények
A zárszámadási rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §
írja elő. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §-a rendelkezik.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.

Tájékoztató táblák jegyzéke

1. tájékoztató tábla: Bevételek és kiadások közgazdasági mérlege
2. tájékoztató tábla: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti
bontásban és összesítve célok szerint
3. tájékoztató tábla: Hitel, kölcsön állomány
4. tájékoztató tábla:
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi
hitelezők szerinti bontásban
5. tájékoztató tábla: Közvetett támogatások
6. tájékoztató tábla: Céljelleggel juttatott támogatások
7.1. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő
eszközökről
7.2. tájékoztató tábla:
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő
forrásokról
7.3. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
7.4. tájékoztató tábla:
Vagyonkimutatás nyilvántartott függő követelések,
kötelezettségek
8. tájékoztató tábla: Csörög Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó
szervezetek működéséből származó kötelezettségek és
részesedések alakulása a 2015. évben
9. tájékoztató tábla: Pénzeszközök változásának levezetése
10. tájékoztató tábla: Önkormányzat konszolidált 2015 évi eredmény kimutatása

