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Vácszentlászló Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
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önkormányzati rendelete

Vácszentlászló Község Önkormányzata2ll1. évi gazdáIkodásáról valamint apénzmaradvány
felosztásáról

Vácszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testi,ilete az államhánartásról szőlő 2011. évi CXCV
tv. 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapjánazalábbi rendeletet alkotja:

Vácszentlászló Község Önkormányzata(továbbiakban: Önkormányzat) a20l5. évi bevételi terv
teljesítését az Lsz. mellékletbenrész|etezettek szerint 388.639 eFt-ban, az
intézményfinanszirozás összegét 87.001 e Ft-ban fogadja el, mely bevétel tarta|mazza a WZS
Csatorna Beruházási és Üzemeltetési ÖnkormányzatiTrársulás bevételét is, ami 28.186 e Ft volt.

(l) Az Önkormányzat a2015. évi kiadását 273.579 e Ft-ban, míg az intézményfinanszírozás
összegét 87.001 e Ft-ban hagyja jóvá a2. sz. mellékletbenrészletezetlek szerint, mely kiadás
tartalmazzaa WZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 27.538 eFt-
os kiadását is.

(2) Az (1) bekezdésben írt kiadásokon belül a működési és folyó kiadás 135,342 eFt.

(3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység működési kiadását a3/I.sz. mellékletekben
részletezeltek szerint 42.067 e Ft-ban fogadja el a Képviselő-testiilet a folyósított lakossági
kölcsön összegével együtt. Az óvoda összkiadását a3/2. számű melléklet szerint 50.337 e Ft-
ban, míg a művelödési ház összkiadását a3l3. számű mellékletbenrészletezettek szerint 4.152 e
Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testiilet.

Az Önkormányzat személyi juttatás kiadása a 4, sz. mellékletbentészletezettek szerint a
Polgármesteri Hivatal személyi juttatásával együtt 74.845 e Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-
testület, mely tartalmazza a közfoglalkoztatottak bérét is.

(1) A 2015. évi önkormányzatifelűjitási kiadása 1.429 e Ft, míg aberuházási kiadása 3.958 e Ft
(a Fő utca 4. sz. ingatlan vásárlással együtt), míg a csatornaberuházásra fordított összeg 21.942
eFt. (2. és 3.4.sz. melléklet)

(2) A társadalmi és szociálpolitikai juttatások összege 6.159 e Ft, míg a visszatérítendő segély
összele 180 e Ft a2. és3l7. sz. mellékletbenrészletezettek szerint.

(3) A működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre,- teljesítése 6.557 e Ft.

(1)AzÖnkormányzat2015.évimódosítottpénzmaradványa tartalmazzaaYZSCsatorna
Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 2015. évi szabadfelhasználású
pénzmaradványát, ami 585 e Ft, melynek felosáását a6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkorm ényzat 20 l 5 . év i bevételének és kiadásának mérlegszerű bemutatá sát az 5 .sz.
melléklet, a vagyon kimutatását a7.sz. melléklet, a3l4. sz. melléklet a WZS Csatorna
Beruházási és Üzemeletetési Önkormányzati Társulás bevételének és kiadásának kimutatását
tartalmazza.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. , ,

Vácszentlás zlő, 20 l 6. április 5.

dr. Král Lászlő
polgármester , jegyző .;,. 
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Kihirdetve: (a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kifiiggesztve):2016. április 14. 
, A./t1

dr. Král(László

3.§

4.§

5.§

6.§

7.§

q


