
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

5/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete Mindszentkálla Község
Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületére
és a Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményre (a továbbiakban: intézmény).

2. §  Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2015.  évi  zárszámadást
104.760.000 Ft bevétellel, 90.586.000 Ft kiadással állapítja meg. 

3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
a) költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;
f) kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonkénti bontásban a 7. melléklet;
h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;
j) a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének   
    alakulását a 10. melléklet;
k) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet;
l) az önkormányzat maradvány kimutatását a 12. melléklet;
m) az önkormányzat eredmény kimutatását a 13. melléklet;
n) a költségek, megtérült költségek szakfeladatonkénti kimutatását a 14. melléklet;
o) az önkormányzati eszközök állományának alakulását a 15. melléklet;
p) az intézmény befolyt bevételeit a 16. melléklet;
q) az intézmény teljesített kiadásait a 17. melléklet;
r) az intézmény tekintetében a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, a választott    
    tisztségviselők összetételének alakulását a 18. melléklet;
s) az intézmény vagyonának kimutatását a 19. melléklet;
t) az intézmény maradvány kimutatását a 20. melléklet;
u) az intézmény eredmény kimutatását a 21. melléklet;
v) az intézmény tekintetében a költségek, megtérült költségek szakfeladatonkénti 
     kimutatását a 22. melléklet;
w) az intézményi eszközök állományának alakulását a 23. melléklet 

tartalmazza.

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



5.  § Hatályát  veszti  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselőtestületének  a
Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  2014.  évi  zárszámadásáról  szóló  6/2015.  (V.  13.)
önkormányzati rendelete.

Keszler Gyula dr. Szabó Tímea 
polgármester    jegyző

A kihirdetés napja: 2016. május 26.
dr. Szabó Tímea

  jegyző


