
                             Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

                                                   /2015.(        ) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 9/2015.(V.8) 

önkormányzati rendelet módosításáról

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.§ Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi
zárszámadásáról szóló 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: zárszámadási
rendelet) 1. §-ának helyébe a következő szöveg lép:

„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
                  -maradványát        29.265 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
ebből:
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- 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. § A zárszámadási rendelet 4. § (1), (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda 2014. évi felülvizsgált pénzmaradványát e rendelet 21.
melléklete alapján 1.134 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi felülvizsgált pénzmaradványát e
rendelet 21. melléklete alapján 1.850 e Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát e rendelet 21. melléklete alapján 26.281
ezer Ft összegben állapítja meg.”

3. § A zárszámadási rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép.

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Péntek László dr. Varga Katalin 
polgármester        aljegyző 

Kihirdetve: 2015. 

dr. Varga Katalin
      aljegyző


