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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról

 

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról az alábbi
rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testületére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat
intézményeire terjed ki.

2. § (1) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 3.092.179 e Ft bevétellel,
b) 2.607.041 e Ft kiadással,
c) 236.320 e Ft szabad pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeit,
kiadásait önkormányzati szinten a Képviselő-testület a 2.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását
részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A Képviselő-testület a kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az
alábbiak szerint fogadja el:
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        886 432 e
Ft
ab) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről:        566 743 e Ft
ac) Közhatalmi bevételek:         636 993 e Ft
ad) Működési bevételek:         399 726 e Ft
ae) Felhalmozási bevételek:         72 848 e Ft
af) Működési célú átvett pénzeszközök:         13 e Ft
ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:        44 698 e Ft
ah) Finanszírozási bevételek:         484 726 e Ft

b) A Képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az
alábbiak szerint fogadja el:
ba) Személyi juttatások:        671 639 e Ft
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bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó:        181 920 e Ft
bc) Dologi kiadások:         710 712 e Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai:         19 338 e Ft
be) Egyéb működési célú kiadások:         112 664 e Ft
bf) Beruházási kiadások:         863 136 e Ft
bg) Felújítások:         21 001 e Ft
bh) Egyéb felhalmozási célú kiadások:         6 571 e Ft
bi) Finanszírozási kiadások:         20 060 e Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati bevételeket és kiadásokat kiemelt
előirányzatonként és intézményenként a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja
el.

(3) A Képviselő-testület az intézmények bevételeit és kiadásait a 3.
melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az 4.-19.
mellékletek szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó
kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulását, hitelállományát, hiteltörlesztés
évenkénti alakulását az 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei záró létszámát a
21. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat
a 27. melléklet szerint fogadja el.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegadatok szerinti vagyonát a
beszámoló 12/A, és a 15/A. űrlapjának megfelelően, valamint az önkormányzati
ingatlan-vagyonkataszter nyilvántartása alapján a 26. mellékletben részletezi, és a
25. melléklet szerint az Önkormányzat mérlegét 17 443 714 e Ft eszköz és
forrásértékkel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a
26. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
 
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi mérlegét a
25. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített
pénzmaradvány-kimutatását, szabad pénzmaradványát a 23.
mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlegét a 24.
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

Pilisvörösvár, 2016. április 28.

            Gromon István        dr. Krupp Zsuzsanna
polgármester        jegyző

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.)
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önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2016. május 2. napján.

Pilisvörösvár, 2016. május 2.

                                                                        Dr. Krupp Zsuzsanna
                                                                                jegyző


