
                             Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

                                                   /2015.(        ) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 

 

Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, a 2014. évi költségvetési gazdálkodásról szóló 

zárszámadásról a következőket rendeli el: 

 

 

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege 

 

 

1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi 

zárszámadásának  

 

                  - bevételét  :                                1.027.829 ezer Ft-ban   

                  - kiadását                                     998.564 ezer Ft-ban 

valamint 

                  - helyesbített pénzmaradványát :        90.398 ezer Ft-ban 

                  - módosított pénzmaradványát:        90.398 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 

Ezen belül: 

 a működési célú bevétel  558.221 e Ft-ban 

ebből: 

-  finanszírozási célú műveletek 

- előző évi pénzmaradvány  141.230 e Ft-ban    

- Áht-n belüli megelőlegezés            6.434 e Ft-ban 

-  

 a működési célú kiadásokat  374.205 e Ft-ban 

ebből: 

- a személyi juttatások kiadásait  167.635 e Ft-ban  

- a munkaadókat terhelő járulékokat  39.309 e Ft-ban 

- a dologi kiadásokat  91.851 e Ft-ban 

- támogatásértékű működési kiadás  5.217 e Ft-ban  

- önkormányzat által folyósított ellátás   e Ft-ban 

- ellátottak pénzbeli juttatása  61.703 e Ft-ban 

- működési célú pénzeszközátadást  6.213 e Ft-ban 

- támogatási kölcsön  1.800 e Ft-ban 

- elvonások, befizetések               477 e Ft-ban 

 

 

 a felhalmozási célú bevételt        469.608 e Ft-ban 
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ebből: 

- finanszírozási célú műveletek    eFt-ban 

- előző évi pénzmaradvány                      eFt-ban 

 

 a felhalmozási célú kiadást        624.359 e Ft-ban 

ebből: 

- az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét  541.704 e Ft-ban 

- a felújítások összegét  79.997 e Ft-ban 

-  felhalmozási célú pénzeszközátadás  1.070 eFt-ban 

- az intézményi felhalmozási kiadások összegét  1.588 eFt-ban 

- befektetéssel kapcsolatos kiadás   eFt-ban 

 

állapítja meg. 

 

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 
 

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. 

melléklete tartalmazza. 

 

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete 

tartalmazza.  

 

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.  

 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű 

feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

(5) A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda bevételeit és kiadásait e rendelet 7. 

melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

 

(6) A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 

végrehajtását e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

(7) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 9. számú melléklete, a 

felhalmozási kiadásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesent, valamint 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete 

alapján állapítja meg. 

 

(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 12. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

 

(10) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 

bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő 

hozzájárulásokat e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg. 
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3. Több éves kihatással járó feladatok 

 

3. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok  bevételeit, kiadásait e rendelet 

15.  melléklete szerint fogadja el. 

 

 

4. Pénzmaradvány 

 

 

4. § (1)A Segesdi Tündérkert Óvoda 2014. évi felülvizsgált pénzmaradványát e rendelet 21. 

melléklete alapján 1.014 e Ft-ban állapítja meg. 

 

(2)A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi felülvizsgált pénzmaradványát e 

rendelet 21. melléklete alapján 1.615 e Ft-ban állapítja meg. 

 

(3) Az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát e rendelet 21. melléklete alapján 87.769 

ezer Ft összegben állapítja meg. 

 

(4) Utasítja az önkormányzat a címzetes főjegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési  

kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

 

5. Adósság állományról 

 

5. § (1) Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 20. 

melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 

6. Önkormányzati vagyonról 

 

6. § (1)  Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 22. melléklet, 

mérlegadatok alapján 1.908.159 e Ft-ban állapítja meg. 

 

 

(2)A 23. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az 

ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja 

meg. 

 

7. Támogatások 

 

7. § (1) Az önkormányzat közvetett támogatások kiadási összegét a 16. melléklet tartalmazza. 

 

(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásának összegét a 17. 

melléklet tartalmazza. 
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8.Vegyes, záró rendelkezés 

 

8. §(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat címzetes főjegyzőjét , hogy a beszámoló 

elfogadásáról a. a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet 

elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse. 

 

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik. 

 

  

 

 

 

 

Péntek László    Veszner  József 

polgármester    címzetes főjegyző  

 

 

Kihirdetve: 2015.  

 

 

 

Veszner  József 

címzetes főjegyző 


