
 

 

 
 

Vál Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

 5/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról 

 

 

Vál Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 

véleményének kikérésével a következők rendeletet alkotja: 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Vál Község Önkormányzatára (a továbbiakban: 

Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Váli Közös Önkormányzati 

Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati 

támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetekre.  

 

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) 

bekezdés szerint. 

 

(3) Önállóan működő költségvetési szervek: 

- Váli Közös Önkormányzati Hivatal, 

- Váli Mesevölgy Óvoda. 

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése 

 

2. § (1) A Képviselő - testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását  

 

620.385 ezer Ft tárgyévi teljesített bevétellel 

593.955 ezer Ft tárgyévi teljesített kiadással 

 

elfogadja. 

 

(2) A költségvetési szervek összesített kiemelt bevételi előirányzatait (címek) 

intézményenként és összevontan az 1. melléklet, kormányzati funkciónkénti megoszlását a 2. 

melléklet, a szakfeladatonkénti bontást a 3. melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megoszlását 

intézményenként és önkormányzati szinten összevontan a 4. melléklet, a kormányzati 

funkciónkénti megoszlását az 5. melléklet, a szakfeladatonkénti bontását a 6. melléklet 

tartalmazza. 

 



 

 

(4) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet 

tartalmazza. 

 

(5) A 2015. évi bevételek és kiadások államigazgatási – kötelező – önként vállalt 

feladatonkénti részletezését a 8. melléklet mutatja be. 

  

(6) A támogatásértékű kiadásokat, pénzeszközátadásokat a 9. melléklet tartalmazza. 

 

(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 10. melléklet részletezi. 

 

(8) Az Önkormányzat és intézményei létszámkereteit, az átlagos statisztikai létszám 

alakulását a 11. melléklet részletezi, mely magában foglalja a közcélú foglalkoztatottakat is. 

 

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kezességvállalásai és adósságszolgálati 

kötelezettségeket a 12. melléklet tartalmazza. 

 

(10) A pályázatokkal kapcsolatos bevételei és kiadásai alakulását, valamint az európai uniós 

támogatási programjait a 13. melléklet mutatja be. 

 

(11) A teljesített közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza. 

 

(12) A 2015. évi pénzeszközök változásának levezetése a 15. mellékletben jelenik meg. 

 

(13) Az Önkormányzat 2015. évet követő 3 év várható költségvetési adatait a 16. melléklet 

tartalmazza. 

 

(14) Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2015. december 31-i 

fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 17. melléklet mutatja be. 

 

(15) A maradványkimutatást a 18. melléklet tartalmazza. 

 

(16) Az Önkormányzat mérlegét és egyszerűsített mérlegét a 19. melléklet részletezi. 

 

(17) Az adósságállomány 2015. december 31-i állapotú lejárat szerinti alakulása a 20. 

mellékletben látható. 

3. Maradvány 

 

3. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint 

felülvizsgált maradványa 26.339 eFt-ban kerül meghatározásra a 18. mellékletben 

foglaltaknak megfelelően (Önkormányzat 21.085 eFt, Hivatal 2.733 eFt, Óvoda 2.521 eFt). 

 

(2) A Képviselő-testület a 2015. évi pénzmaradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 Vál Község Önkormányzat 3.437 eFt személyi juttatások 

  17.648 eFt dologi kiadások 

 Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2.733 eFt személyi juttatások 

 Váli Mesevölgy Óvoda 2.521 eFt személyi juttatások  



 

 

4. Záró rendelkezések 

 

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

 

 

 

Vál, 2016. május 24. 

 

 

 

 

        Bechtold Tamás János Dr. Balogh Lóránd 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Záradék: 

 

E rendelet 2016. május 24. napján a Váli Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 

kihirdetésre került. 

 

   

 Dr. Balogh Lóránd 

    jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


