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Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ A Képviselő-testület  

 az Önkormányzat 

 bevételi főösszegét 217.925eFt-ban  

   kiadási főösszegét 179.387eFt-ban ( melyből intézményfinanszírozás 53.286 eFt ) 

    maradványát 20.174 eFt-ban 

 

 a Háromhárs Óvoda 

 bevételi főösszegét 79.154 eFt-ban (melyből intézményfinanszírozás 53.286 eFt ) 

   kiadási főösszegét 72.616 eFt-ban 

    maradványát 6.259 eFt-ban 

 hagyja jóvá. 

  

 

2.§(1) A 1. §-ban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások előirányzatonkénti 

megbontását a rendelet 1.-6. mellékletei tartalmazzák. 

(2) A 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti bontását, a rendelet 7-8. 

mellékletei tartalmazzák. 

(3) A bevételek és kiadások összevont költségvetési mérlegét a rendelet 9. és 10. melléklete 

tartalmazza. 

(4) Az Önkormányzat által beszedett helyi adókat és átengedett központi adókat jogcímenként 

a rendelet 11. melléklete tartalmazza. 

(5)  Az Önkormányzat és intézménye által végzett fejlesztési, felújítási kiadásokat a rendelet 

12. melléklete tartalmazza. 

 

(6) A foglalkoztatottak létszámát a rendelet 13. melléklete tartalmazza. 

 

(7) A pénzforgalmi kimutatásokat a rendelet 14. és 15. melléklete, a könyvviteli mérlegeket a 

rendelet 16., 17. melléklete, az európai uniós forrásból megvalósuló projektet a rendelet 22. 

melléklete, a tartalékok alakulását a rendelet 23. melléklete, az intézményfinanszírozás 

összegét a rendelet 24. melléklete tartalmazza. 

 

(8) A lakosságnak juttatott támogatásokat a 25. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását 

és törlesztését a 26. melléklet, az átvett támogatásokat a rendelet 27. melléklete tartalmazza. 

 



(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó 

kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerinti saját bevételeit a 29.  és 30. melléklet tartalmazza. 

 

(10) A Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza. 

 

3.§ Az önkormányzat gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványa 20.174 e 

Ft-ban, a Háromhárs Óvoda alaptevékenységének maradványa 6.259 eFt-ban kerül 

meghatározásra a 28. mellékletben foglaltaknak megfelelően. 

 

4.§ Az önkormányzat és az intézmény pénzügyi nyilvántartásának alapján 2014. december 31-

i fordulónappal elkészített vagyonkimutatást a rendelet 18.-19. melléklete, a részesedések 

állományát a rendelet 20. melléklete tartalmazza. 

 

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

   Tóth Erika       Dr. Sisa András 

polgármester                 jegyző 

 

 

Záradék: 

 

Ez a rendelet 2015. ……….. hó …..-én kihirdetésre kerül a Felcsúti Közös Önkormányzati 

Hivatal Alcsútdobozi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. 

 

 

 

Alcsútdoboz, 2015.  

 

Dr. Sisa András 

jegyző 


