Kisbárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015 . (IV.27. )
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Kisbárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az önkormányzat 2014.
évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

I. A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Kisbárkány Község Önkormányzatára terjed ki.
II. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének
a) a) kiadási főösszegét
36,456 ezer forintban,
b) b) bevételi főösszegét
43,591 ezer forintban állapítja meg.
3.§
(1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti és
kiadásainak felhasználás szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési bevételek
▪ Működési támogatása
▪ Működési támogatások ÁH-n belülről
▪ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről
▪ Termékek és szolgáltatások adói
▪ Működési bevételek
▪ Működési célú átvett pénzeszköz
▪ Előző évi pénzmaradvány
▪ ÁH-n belüli megelőlegezés
▪ felhalmozási célú bevétel

16,899 e Ft
18,550 e Ft
2,873 e Ft
1.927 e Ft
1.299 e Ft
60 eFt
1.385 e Ft
448 e Ft
150 e Ft

(3) A költségvetési kiadások
▪ Működési kiadások
▪ Felhalmozási kiadások

33,553 e Ft
2.903 e Ft
4.§

(4)A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési,
a) Bevételeit
40,688 e Ft
b) kiadásit
33,553 e Ft
összegben hagyja jóvá, melyet a 2. melléklet részletez.

5.§
(5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási
a) bevételeit
b) kiadásait
összegben hagyja jóvá a 3. melléklet szerint.
6.§

2.903 e Ft
2.903 e Ft

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatai nincsenek.
.III. A költségvetési létszámkeret
7.§
Kisbárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évre összesített létszámát
a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
IV. A pénzmaradvány
8.§
A 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált
helyesbített pénzmaradványát az 5. melléklet mutatja be.
9. §
V. Az önkormányzat vagyona
Az önkormányzat vagyonának alakulását a 4. melléklet szemlélteti.
10. §
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési támogatás elszámolását a 6. melléklet
alapján hagyja jóvá a képviselő-testület.
Záró rendelkezések
11.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Edőcs László
polgármester

Demjénné Mustos Beatrix
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kisbárkány, 2015. április
Demjénné Mustos Beatrix
jegyző

