
MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet

A 2014.évi költségvetés végrehajtásáról

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
d.)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  az
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  91.§./1/
bekezdésében  meghatározott  jogkörében  eljárva  a  következő
rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-
testületére, bizottságaira, az önkormányzat hivatalára ( Közös
Önkormányzati Hivatal és intézményére a Mezőnyárádi Óvodára)
terjed ki.

A 2014.évi költségvetés zárszámadása

2.§.

(1) A Képviselő-testület 2014.évi költségvetésének
    zárszámadását:

a.) 188.925  eFt költségvetési bevétellel
b.) 192.895  eFt költségvetési kiadással 

c.)  80.766  eFt finanszírozási bevétellel
d.) 66.603  eFt finanszírozási kiadással

e.) 269.691  eFt összes bevételi,
f.) 259.498  eFt összes kiadási

összegekkel fogadja el és hagyja jóvá.

(2)  Az önkormányzatnak 2014. évi maradványát a következő 
     összegekben állapítja meg:

a.)Mezőnyárád község Önkormányzata  :        6.561,- eFt
b.)Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal:   2.269,- eFt
c.)Mezőnyárádi Óvoda:                       1.333,- eFt



    Összesen:  10.163,- eFt
A maradványból kötelezettséggel terhelt: 1.138,- eFt 
(szociális tűzifa), a szabad maradvány felhasználásáról 2015. 
évben dönt a Képviselő-testület. A maradványról a részletes 
kimutatást a rendelet 21. számú melléklete tartalmazza.

(3)  Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét e
     rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3.§.

(1) A 2.§.(1)bekezdés e.)pontjában megállapított költségvetési
bevételi  főösszeg költségvetési  címek  és  előirányzatok
szerinti részletezését e rendelet 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6., 3., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4., 4.1, 4.2,
5., 5.1, 6., 6.1, 7, 8 számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2.§.(1)bekezdés f.)pontjában megállapított költségvetési
kiadási  főösszeg költségvetési  címek  és  előirányzatok
szerinti részletezését e rendelet 9., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,
9.5,  9.6,  10,  10.1,  10.2,  11.,  12.,   melléklet
tartalmazza.

(3) Az önkormányzat  beruházási és felújítási  előirányzatának
célonkénti részletezését e rendelet 13. és 14. melléklete
tartalmazza.

(4) A  Képviselő-testület  az  önállóan  és  részben  önállóan
gazdálkodó  költségvetési  szervek  éves  létszám
előirányzatát és  a  közfoglalkoztatottak éves  létszám
előirányzatát  e  rendelet  16.  és  17.  melléklete
tartalmazza.

(5) Az  önkormányzat  által  nyújtott  közvetett  támogatások
teljesítése  e  rendelet  15.  mellékletében  került
bemutatásra.

(6) Az önkormányzat 2014.évi vagyonkimutatását  e rendelet 18.
melléklete tartalmazza. 

(7) Az önkormányzat 2014. évi eredmény kimutatását a 19. számú
melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2014. évben a pénzkészlet változása a 20.
számú mellékletben kerül bemutatásra.
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 4.§.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőnyárád, 2015. április 30.

Bárdos József Szabolcs                      Burkus Imréné 
   polgármester                               aljegyző 

ZÁRADÉK:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Kelt: Mezőnyárád, 2015. április 30.

                                             Burkus Imréné
                                                aljegyző
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