Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés
végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
(1) Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

jóváhagyja.

3 445 361 eFt költségvetési bevétellel
3 692 334 eFt költségvetési kiadással

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételen felül az
önkormányzat 2015. évben 2 399 358 eFt finanszírozási bevételt realizált.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadáson felül az
önkormányzat
2.078. 801 eFt finanszírozási kiadást teljesített.
2.§
(1) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásait - feladatonként
részletezve - a 5.2. és 6.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat gazdasági szervezettel rendelkező, valamint gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinek, intézményeinek bevételeit
és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. 2.1., 3. 3.1., 4., 5. 5.1., 6. 6.1., 7.
mellékleteiben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
3.§
(1) Az önkormányzat és az intézmények beruházási kiadásainak teljesítését 401
355 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 8. mellékletben
foglaltak szerint elfogadja.
(2) Az önkormányzat és az intézmények felújítási kiadásainak teljesítését 313
294 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 9. mellékletben
foglaltak szerint elfogadja.
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4.§
(1) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 26.
mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 12 771 149
eFt-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzatot megillető központi támogatások alakulását a rendelet 2.2
melléklete mutatja be.
(3) Az önkormányzat létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak engedélyezett
létszámkeretét a rendelet 10. és 11. mellékletei tartalmazzák.
(4) A rendelet 13. melléklete mutatja be azon fejlesztési célokról készült
kimutatást, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető
ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető
ügyletek várható összegével együtt.
(5) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségét a rendelet 14.- 17. mellékletei mutatják be.
(6) Az önkormányzat hitel-, és kölcsönállományának alakulását a rendelet 18.
melléklete, míg az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 19. melléklete
tartalmazza.
5.§
(1) A közvetett támogatások alakulását a rendelet 20. melléklete, az Európai
Uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és
kiadásait a 21. melléklete, valamint a több éves kihatással járó feladatainak
teljesítését a rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat likviditási tervét a rendelet 23. melléklete mutatja be.
(3) A kötelező és önként vállalt feladatot is ellátó költségvetési szervek bevételeit
és kiadásait összesítve a rendelet 24. melléklete, az önkormányzat gazdasági
társaságokban lévő 2015. évi érdekeltségeit a rendelet 27. melléklete, a
polgármesteri keret felhasználását a rendelet 28. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által nyújtott hitel-, kölcsönállományát a rendelet 29.
melléklete, a pénzeszköz-változás alakulását a rendelet 30. melléklete, míg az
önkormányzat 2015. december 31-i kötelezettségeiről szóló kimutatást a
rendelet 31. melléklete mutatja be.
6.§
(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámoló mérlegét az 1.
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
7.§
(1)A Sátoraljaújhely város 2015. évi maradványa 73 584 eFt. A maradvány
intézményenkénti összegét ezen § (2)-(3) bekezdései és a 8.§ tartalmazza.
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(2)Az Önkormányzat 2015. évi maradványát nulla forintban állapítja meg.
(3)A Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradványát 20 967 eFt-ban állapítja meg.
8. §
(1) A Városellátó Szervezet 2015. évi maradványát 42 873 eFt-ban állapítja meg.
(2) Az Egyesített Szociális Intézmény 2015. évi maradványát 2 119 eFt-ban
állapítja meg.
(3) A Hétszínvirág Óvoda 2015. évi maradványát 0 eFt-ban állapítja meg.
(4) A Művelődési Központ 2015. évi maradványát 0 eFt-ban állapítja meg.
(5) A Városi Könyvtár 2015. évi maradványát 40 eFt-ban állapítja meg.
(6) A Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont (Zemplén KalandparkSátoraljaújhely) 2015. évi maradványát 7 585 eFt-ban állapítja meg.
9.§
A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét és az intézmények
vezetőit, hogy a maradványnak a 2016. évi előirányzatán történő átvezetéséről
gondoskodjanak.
10.§
A Képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló
elfogadásáról, a jóváhagyott maradvány összegéről az intézmények vezetőit a
rendelet kihirdetését követően értesítse.
11.§
Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Fedorné dr. Fráter Zsófia
címzetes főjegyző

Szamosvölgyi Péter
Polgármester

Záradék: Ezen rendeletet 2016. április 27-én kihirdettem.

Fedorné dr. Fráter Zsófia
címzetes főjegyző

