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ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2016. (V.13.) önkormányzati rendelete 

a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 

Aszód 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 a következőket 

rendeli el: 

1. § 

Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló zárszámadást  

1 377 566E Ft  bevétellel 

  

1 364 779E Ft   kiadással 

 

12 787E Ft   költségvetési maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők 

szerint fogadja el: 

1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja 

el. 

2) Az Önkormányzat, az irányítása alá tartozó gazdálkodó szervezettel nem 

rendelkező költségvetési szervek, valamint az önálló gazdálkodási szervezettel 

rendelkező Polgármesteri Hivatal ( a továbbiakban: önkormányzat és intézményei) 

összevont egyszerűsített mérlegét a 2.1- 2.7 mellékletek szerint hagyja jóvá. 

3) Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési maradványának alakulását a 3. 

melléklet, vállalkozási maradványának alakulását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.  
 

4)  Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az 5. melléklet alapján fogadja el. 

Ezen belül: 

- vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 5.1, 

5) Az Önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak létszámát a 6. melléklet szerint 

fogadja el. 

6) Az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét valamint a 

felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el. 

7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulását a 8. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

8) Az Önkormányzat adósságállományának alakulása 2015. december 31-én kimutatást a 9. 

melléklet szerint fogadja el. 

9) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről szóló kimutatást 

a 10. melléklet szerint fogadja el. 
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10) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 11. 

melléklet szerint fogadja el. 

11) Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat szerinti bontásban a 

12. melléklet  szerinti tartalommal fogadja el. 

12) Az Önkormányzat államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadásait a 13. 

melléklet szerint fogadja el. 

13) Gazdálkodó szervekben Aszód Város Önkormányzat tulajdoni részesedésének 

alakulásáról kimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 

14) Aszód Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből 

származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 15. melléklet  szerint fogadja el. 

15) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az 

önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását 

az 16.. melléklet szerint fogadja el. 

16) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egyszerűsített pénzforgalmi jelentéseit a 

17.1- 17.6 mellékletek szerint fogadja el. 

17) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. január 1. és 2015. december 31. 

közötti pénzeszköz változását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. 

3. § 

(1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési 

kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi 

előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

(3) A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a 

költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet 

kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2016. május 13-án lép hatályba.  
 
 
Aszód, 2016. május 13. 
 
 
 
  dr. Bóta Julianna          Sztán István 
           jegyző                                                         polgármester 
 
 

A rendelet 2016. május 13-án kihirdetésre került. 

 

 

 

dr. Bóta Julianna 

jegyző 


