
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016(V.6.) 

önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában biztosított felhatalmazás alapján, 

valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 369/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikkelyének (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

Rendelet hatálya 

 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és az önkormányzat 

költségvetésében szereplő költségvetési szerveire. 

 

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: 

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

                     b) önállóan működő költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 

 

 

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése 

 

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összesített 

                    bevételi teljesítését 186.838 ezer forinttal 

                    kiadási teljesítését 165.925 ezer forinttal 

                    a költségvetési egyenlegét 20.913 ezer forinttal hagyja jóvá. 

 

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési főösszegének 

bevételi oldalát 186.838 ezer forinttal, az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 



 

 

(2) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva 

a) Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét 43.586 ezer forinttal 

a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 

b) Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal egységenkénti bontását 

Nagykarácsony szervezeti egységre 23.821 ezer forinttal a 4a. mellékletben 

hagyja jóvá. 

c) Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal  költségvetési bevételét 

egységenkénti bontását Daruszentmiklós  szervezeti egységre 19.765 ezer 

forinttal a 4b. mellékletben hagyja jóvá. 

 

(3) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva 

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételét 38.575 ezer forinttal a 6. mellékletben 

hagyja jóvá. 

 

(4) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva 

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 180.546 ezer forinttal a 8. 

mellékletben hagyja jóvá. 

 

 

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített főösszegének kiadási oldalát 

165.925 ezer forint, forrásonkénti összetételét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

 

(2) A (1) bekezdésben megállapított kiadások között kimutatott ellátottak pénzbeli 

juttatásait 6.088 ezer forinttal, részletezve a 3. melléklet szerint határozza meg. 

 

(3) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva 

a) Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal  kiadásait  41.913 ezer  forinttal 

z 5. melléklet szerint 



b) Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételének 

egységenkénti bontását Nagykarácsony szervezeti egységre 22.406 ezer forinttal az 

5a. mellékletben 

c) Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételének 

egységenkénti bontását Daruszentmiklós szervezeti egységre 19.507ezer forinttal 

az 5b. mellékletben hagyja jóvá. 

 

(4) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva, a 

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda kiadásait a 37.006 ezer forinttal a 7. mellékletben 

hagyja jóvá. 

 

 (5) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva, 

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 162.875 ezer forinttal a 9. 

mellékletben hagyja jóvá. 

 

5. § Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait mérlegszerű bontásban a 10. 

melléklet mutatja meg. 

 

6. § Az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 11. melléklet mutatja meg. 

 

7. § (1) Az önkormányzat összesített intézményi létszámkeretét a képviselő-testület 

28 főben állapítja meg. 

 

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 20 főben állapítja meg. 

 

8. § Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik. 

 

Záró rendelkezések 

 

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 



 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2015. 

évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet. 

 

Nagykarácsony, 2016. április 26. 

 

Müller Miklós             Szabóné Nyigrényi Judit 

 polgármester                                     jegyző 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdettem 2016. május 6. 

 

 

Szabóné Nyigrényi Judit 

jegyző  

 


































