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r

a 2015.6vi p6nziigyi terv v6grehajt6s6r6l

Tiszaladdny Kozs6g 6nkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testiilete az Alaptowlny
32" cikk (2)
bekezd6seben meghat6rozott eredeti jogalkot6i hat6sk<ir6ben, az Alaptorv6ny
32. cikk (1)
bekezd6s f) pontjriban meghatirozott feladatkor6ben eljhwaa kovetkezoket
rendeli el:

1.$
(1) Az onkonnilnyzat kepviselo-testiilete a 2015. 6vi kolts6gvet6s v6grehajt6s6r61
sz6l6
zfirszfimadhst

153.388 B

Ft

Kitlts6gvet6si bev6tellel

197.480 E

Ft

Kiilts6gvet6si kiadfssal

-44.092 E

Ft

helyesbftett maradvinnyal

hagyja jov6.

(2) Az onkorm6nyzat m6rlegszerien bemutatott kiaddsait, bev6teleit onkorm6nyzati
szinten az L L melldkletberz foglartaknak megfeleloen fogadja el.
(3) A bev6telek 6s kiad6sok elSirdnyzat-csoportok, kiemelt el!fufnyzatok 6s
azon belirl

kotelezo feladatok, onk6nt v6llalt feladatok, ilIlamigazgat6si feladat6k
szerinti bont6sban
az 1.2., 1.3., 1.4. melldkletekszerint fogadja el.

(4)

A

rntikod6si bev6telek 6s kiad6sok, valamint a t6kejellegri bev6telek es
kiad6sok

m6rleg6t a2.1, 6s a 2.2. melldklet szerint fogadja el"

2.$

A kepvisel6-testiilet az Onkormfnyzat 2015. 6vi zirszhmad,1sht
szerint fogadja el:

r6szletesen a kovetkez6k

(1) Az onkorm6nyzatberuhfnlsi 6s felujitrisi kiad6sait a 3. ds
a 4. melldklet szerint hagyja
jovit.

(2) Az EU-s tdmogat6ssal

megval6sul6 programok

6s projektek, valamint

az

onkorm6nyzaton kivi.il-megval6sult projektekhez vil6 hozzdjhrulfus pf;nzrigyi
elsz6mol6sdt
az -J. melldklet szeint fogadja el.
(3) Az onkorm6nyzat, bev6teli 6s kiad6si elltr6nyzatainak
teljesit6s6t a.6. melldktetekben
foglaltaknak megfeleloe n hagyja jbv a.
(4) A koltsegvet6si szervek bev6teli 6s kiad6si el6irtmyzatainak
teljesitds6t a 7.1.7.2.
m e I I 6 kl e t e kb e n fo glaltaknak megfel el o en hagyj j
a 6v6.

(5) A
m

k6lts6gvet6si szervek bev6teli 6s

e I I d kl e t e

kb

e

n fo glaltakn ak m e gfel

el o

kiadfsi

en hagyj a j 6v

elbirfnyzatainak teljesit6s6t

a

g.

6.

(6) A k6pvisel6-testiilet a kolts6gvet6si szervek maradv6ny6t es
annak felhasznii1sfi a 9.
me I I d kl e tneft megfelel6en hagyj a j 6v6, illetve enged6lyezi.

3.$

(1) A k6pvisel6-testrilet utasitja az <inkorm6nyzat jegyzojfit, hogy a koltsegvet6si
maradv6nyt 6rint6 fizet6si k6telezetts6gek teljesit6s6t biztositsa, illetve kis6rie
figyelemmel.

(2) Az

dnkorm6nyzat jegyz6je 6s

a

koltsdgvet6si szervek vezetli

a

kolts6gvet6si

maradv6n5mak a2076. 6vi eloirhnyzatokon tort6n6 6tvezet6sdr6l gondoskodni kdtelesek.

4.$

A

k6pviselotesttilet utasitja az dnkormlnyzal jegyzljfit, hogy a kolts6gvet6si besz6mol6
e1fogad6s6r6l a kolts6gvet6si maradv6ny j6v6hagyott osszeg6r6l, elvon6s6r6l a
kdlts6gvet6si szervek vezet6it a rendelet kihirdet6s6t kdvet6 15 napon beliil irdsban
6rtesitse.

s.$
0)Ez arendelet a kihirdet6st kdvet6 napon l6p hat6lyba.
(2) Hat6,lyht veszti az onkormilnyzat 2015" 6vi k6lts6gvet6s6r6l sz6l6ll20I5.
'erenc

sk.

I

31")

