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Csabdi Község 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 

a) költségvetési bevételi főösszegét 125.440eFt-ban 

b) költségvetési kiadási főösszegét 68.247eFt-ban 

c) pénzmaradványát57.193eFt-ban, 

 

A Csabdi Napraforgó Óvoda  

a) költségvetési bevételi főösszegét 14.012eFt-ban 

b) költségvetési kiadási főösszegét 13.827eFt-ban 

c) pénzmaradványát185eFt-ban, 

hagyja jóvá. 

2.§(1) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti mérlegét a rendelet 1.,1/a., 1/b.,  

mellékletek tartalmazzák. 

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

megbontását a rendelet 2.,2/a., 2/b.,3., 3/a., 3/b.,4., 4/a., 4/b., 5., 5/a., 5/b., mellékleti 

tartalmazzák. 

(3) Az önkormányzat,a közfoglalkoztatás ésaz óvoda foglalkoztatottjainak létszámát a 

rendelet 6. melléklete tartalmazza. 

(4) A rendelet 7. melléklete az önkormányzat és az óvoda beruházásait, a 9. és 10. mellékletea 

többéves kihatással járó döntéseketrészletezi. 

(5) Atartalék alakulását a rendelet 8., melléklete, az európai  uniós forrásból megvalósuló 

projekteket a 11., melléklete, aköltségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési 

többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és 

felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 

(6) Az intézményfinanszírozás alakulását a 13. melléklet a szociális kiadások teljesítését a 14. 

melléklet az átadott, átvett pénzeszközök alakulását a 15. és 16. melléklet tartalmazza. 

(7) Az Önkormányzat által beszedett helyi adókat jogcímenként a rendelet 17. melléklete 

tartalmazza. 

(8) A pénzmaradvány kimutatást a 18. melléklet részletezi Önkormányzat, Óvoda és 

összesített bontásban. Az eredmény kimutatásokat a 19/a.,19./b., mellékletek tartalmazzák. 



 

 

 

 

 

 

(9), Az Önkormányzat és az Óvoda könyvviteli mérleget a rendelet 20/a., és 20/b., mellékletei 

tartalmazzák.,  

 

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

 

 

 

 

 

Huszárovics Antal       Dr. Sisa András 

polgármester                 jegyző 

 

 

 

Záradék: 

 

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

HivatalCsabdi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. 

 

 

 

Csabdi, 2015. április ………… 

 

Dr. Sisa András 

jegyző 


