
 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

7/2016. ( IV.30.) önkormányzati rendelete 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról 

 

Monostorpályi 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. § 

 

(1) Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete (a továbbiakban: Képviselő 

- Testület), Monostorpályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi 

költségvetésének végrehajtását 1.250.115.- E Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, 

valamint 840.380.- E Ft bevételi és 760.704.- E Ft kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja az 

1. melléklet szerint. Az „elemi” önkormányzat mérlegét és az intézmények mérlegeit, továbbá 

az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését az I. cím, II. cím, III. cím, IV. cím szerint 

fogadja el.  

 

(2) A Képviselő - Testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése módosított bevételi 

előirányzatainak teljesítéseit a 1/A. melléklet, a I/A. melléklet, a II/A. melléklet, a III/A. 

melléklet, és a IV/A. melléklet szerint fogadja el.  

 

(3) A Képviselő – Testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése módosított kiadási 

előirányzatainak teljesítéseit a 1/B. melléklet, 1/C. melléklet, 1/D. melléklet, I/B. melléklet, 

I/C. cím, II/B. melléklet, II/C. cím, III/B. melléklet, III/C. melléklet, IV/B. melléklet, IV/C. 

cím, IV/D. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. 

melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 

14. melléklet szerint fogadja el. 

 

(4) A Képviselő - Testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programokat is tartalmazó projektek bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatást 

az 5. melléklet szerint fogadja el. 

 

2. § 
 

(1) A Képviselő - Testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi pénzmaradvány 

kimutatását a 14. melléklet, a könyvviteli mérlegét a 16. sz. melléklet szerint fogadja el. 

 

(2) Az önkormányzat és intézményei vagyonáról szóló kimutatás a 15. melléklet szerint 

fogadja el.  

 

3. §  
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba.  

 

 

 Juhász Péter  Szabó József  
 jegyző polgármester 

 



 

 

Jelen rendeletet 2016. április  30. napján kihirdettem. 
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