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(1)

A

Általános rcndelkezések

rendelet halálya kiteíjed az önkormányza1ra'

valanint az

önkornrárryzat

kö1tségvetési szerveire.

szó1ó 1/2015'
címrendet az önkormányzat 2015' évi költségvetéséről
önkornányzali reídelet hatalozza meg'

(2)A

(

'13')

_ AZ (2) bekezdésbetr meghatározott címrenil jelen ziírszámadási
{j)
.tralnar;sá'ct bizLotiria a köll.eg\ete*el \aló ö5!/eha'on]|Lhaló5ágot

rendeletben töfténő

(4)

évi kö1tségvctésének
Szada község Önkormányzatának Képviselő{estüllete 2015'
véglelrajtásáról a következő rcndeletet alkotja:

Szada Nagyközség Önkormán}zat

1'031'8l0

e

Ft beYételi főösszeggel'

99't'653 e Ft kiadási főösszeggel,
37.157 c Ft pénzmaradvánnyal jóvríhagyja'

2.S

,ll

alakulá'át "z rK l'A,, , t' b-kezdés szecinti beréte'i lbös(/eg Lo|món)lali lLurkcio"Lénri
Léle'enle1li leljc'ite<cl pedig a l K ' |-02'_04'Jl lxp llarlll'na7/d'
o,' i._"i. t.'
".cIi
"
a' r1t bekcrcles szerinti kilrdasi főösszeg kományzati funkciónkénti bontását a (K11_

rlr
'-''_di'i,,l"pj.urildás1etelerlkénhteljesítését(Kll-01'03'ttlap)'tartalmazza'

3.S
(l) Polgármcsteri Hivatal
67.327 e Ft bevételi fői'sszeggel'
64.543 e Ft kiadási főösszcggel'
2.784 e Ft pónzmaradvánnya| jóvahag1'ja.

Á maladvány az intézmény 2016. évi kíiltségvetésóbetervezésÍe került.
(2)

Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kor'mányzati funkciónkénti alakulását az (Kl1-

(3)

Az

06' iirlap), a bevételi télele1rlréntileljesítésétpedig a (K1 1_02'04.|trlap) tartalmazza.

szeriffi kiadási főösszeg kormányzati funkoióIkénti bontását
ltlap). a kiadás tételenlénti teljesítését(Kl 1-01 'iillap)" taltalnazza.
(1) bekezdés

a (K11-05.

4.S
(l) székely Bcrtalan Művelődési Ház

és kön}'vtár

22.657 e Ft bevételi főösszeggel'
21'870 e Ft kiadási főösszcggel'
787 e Ft pénzm{radvánnyal .ióváhagyja.

A maradván-Y

'rz

intézmóny 2016. évi köllségvctósébe teraezésre kcrÍilt

(2)

Az (l) bekezdés szcrinti bevétcli főősszeg kormányzati funkciónkénti a1akulását az (Kl106' it1ap)' a bevételi téte]enkénti te1jesítésétpedig a (K1] -02,04'ifulap) tatalmazza'

(3)

Az (l) bekezdés szerinti kiadási főösszeg komlányzati fun](ciónkénti bontását
űI]ap)' a kiadás tételel*énti teljesítését(K11-0l ' ifulap)' tartalmazza.

a

(Kl1-05.

s.$
székcly Bertatan Napközi otthonos Óvoda

(1)

130.490 e

Ft bevételi főijsszeggel'

126.l0,l

Ft kiadási főösszeggcl'

e

.l.384 e Ft pónzmaÍadvánnyal jóváhagyja.

A mararlvíny az intózmény 2016. évi költségvctésébe ten'ezésrc került
(2)

Az

(1) bekczdés sze nti bevételi fóósszeg kormányzati funkciónténti alakulását az (K1
06' úr]ap), a bevételi 1éte1enkénli teljesítésétpedig a (Kl l-02'04'űrlap) tarta1nlazza'

(3)

Az

(1) bekezdés szeri11ti kiadási főösszeg

1_

kormányzati funtcióDkénti bontását a (K1l-05'
űrlap), a kjadás tételenkéntiteljesítését(K1 1-01. iirlap). tartalmazza'

ó.s
szadai Gycrmekélelmczési és szociális ÉtkeztetésiKonyha

(1)

8,l.07l

e

Ft bcvételi főösszcgqel'

83.375 e Ft kiadási főösszeggel'

686

e

Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A maradván"v az intézmény 2016. évi költségvetésébe ten'ezésre kcrÍilt
(2)

Az

(1) bekezdés szeíinti bevételi főösszeg kormáüyzati flulkciónkénti alakulását az (Ki106 ' l:jrlap), a bcvételi téte1enkéntitelj esítésétpedig a (K 1 1_02,04'tirlap) taltalmazza'

(3)

Az

(1) bekezdés szelinti kjadási főösszeg kományzati funkciónténti bontását a
űrlap), a kiadás tételenkénti toljesítését(K1 1-01' űr]ap), tafia1nazza.

(Kl1-05'

7.$
Szida Közsóg szociális

(1)

és Gycrmekjóléti

Alapszolgáltatási Központ

17'267 c Ft bevóteli főösszeggel'
16.635 e Ft kiadási fői'sszcggel'
629 e Ft

péízmaradvánnyal jóvahag1'ja'

A maradvány az intézmény 2016. évi kö|tségvetésébe tervczésre került
(2)

Az (1) bekezdés szerinti bevételi {őösszeg kormányzati funl(ciónkénti alakulását az (Kl1_

(3)

Az

06. úrlap), a bevéte]i tétclenkénti teljesítésétpedig a (K1 1-02,04.úrlap) tartalmazza'

komanyzati lunkciónkénti bontását a (Kl1-05'
úrlap). a kiadás tételenkéntiteljesítését(Ki 1-0] ' űr]ap), talla]mazza'
(1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg

8.S

(l)

LZ a rendelet a kihirdetése apján Iép hatá]yba'

(2) Kihirdetésélöl ajegyző a helyben szokásos nródon gondoskodik.

Szada' 2016. április 28.
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Zámdék:

A

rende1et kihirdetése 2016. április 29-én megtöfiént.
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