Szany Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról
Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször
módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a
32. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján a kapott felhatalmazás alapján meghatározott
feladatkörben eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletben foglaltaknak megfelelően
398 018 ezer Ft bevétellel
288 864 ezer Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú
műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű teljesítését
önkormányzati szinten a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A normatív hozzájárulások jogcímenkénti elszámolását a képviselő-testület a 3. számú
melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti
megoszlását intézményenkénti bontásban a 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. számú mellékletek tartalmazzák.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezésének teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonkénti
teljesítését az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2014. évben az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak
létszámát a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat teljesített adóbevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.
3. § A bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási
ütemtervet a 9. számú melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
4. § Az önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 10. számú melléklet
tartalmazza, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 1 111 018 ezer
Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2014. december 31-én nem rendelkezik.
6. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése (fejlesztése) nem volt.
7. § Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. számú melléklet
tartalmazza.
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8. § Az önkormányzat közvetett támogatásokat, adóelengedéseket, adókedvezményeket nem
nyújtott.
9. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 12. számú mellékletnek megfelelően hagyja
jóvá.
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi
gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete.

Németh Gergely
polgármester

Funtek János
jegyző

A rendelet kihirdetése 2015. május 27-én megtörtént.
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