Zánka Közsé8 onkormál}zata

ZÁNKA KÖZSÉG ÓNKORMÁNYZATA
KlPVlSELó-TESTÜLETÉNEK
'7
lzo1 5. (v. 1 1.) önkomán}zati rendelete
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáIól

(Zárszámadás)

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testüete az államháztartáslól szóló 20l l, évi CXCV'
törvény 91. § (1) bekezdésébenkapott felhatalmMás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32,
cikk (i) bekizdés f) pontjában me8hatáfozott feladatkörében eljárva a következőket rend€li el:

l, Általános rendelkezések
1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzaíía, valaííintaz önkomán}zat költségvcté§i

szelveile.

2. Részletes rendelkezések

2,§ Zánka Község Önkomán)zata Képviselő-testiilete (a továbbiakbal: Képviselő-testiilet) az
önkormán)zati vagyon alakulását a 1 2- 14- 1 5. mellékl etek szerint hagyj a jóvá, melyben:

a) az intéiményekkel összevont eszközök, forások 1óösszcge - egyezően - ],857,190 eFt
folint, ebből
aa) Zánka Község Önkormán)zatának mérlegltjösszege a 12. mellékletben fész]ete7ett módon

1,850,830 e/Ft.
ab) a Zánkai Közös ÖnJ<ormányzati Hivatal mérleg íőösszege a 14, meliékletben részletezeti
módon 2,401 e/Ft, és
mérleg főösszege a 15. mellék]et szerint
ac) a Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda,Bölcsóde
3,959 e/Ft.
3.§ Az önkormán)zat és költségvetési intézményei 2014. évi nettósított összevont teljesített
költségvetését
a) 486.362 e/Ft bevét€li fóösszeggel
ebből: aa) 377,930 e/Ft költségvetési jellegű múködési bevétellel,
ab) 65.823 e/Ft költségvetési jellegű felhalmozási bevétellel,
ac) 16.748 e/Ft működési célúfinanszírozási jellegú bevételiel,
ad) 25.861 e/Ft l'elhalmozási célúfinanszírozási jellegú bevétellel,
b) 445,963 e/Ft kiadási főösszeggel
ebből ba) 287 .7 42 elFt köit§égvetési je]legű múködési kiadással,
bb) 158,221 e/Ft költségvetési jellegú felhalmozási kiadással,
e/Ft működési célúfiqanszírozási jellegű kiadással,
bc)
-------- e/Ft felhalmozási célúfinanszírozási jellegii kiadással,
elfogadja az 1. és 2. mellékletek szerint.
4.§ A Képviselő-testiilet a 20l4.évi intéZményeivelösszevont maradvány kmutatását 40,399
e/Ft összegben a 5, mellék]et alapján jóváhagyja.
5,§ A Kepvis€lő-testület a 2014.évi intéznényeivei összevont eledmény kifiütatását 464 e/Ft

--

összegben a lö, melleklel alapjin jövárag}ja,

6.§

Á

7.§

A

Képüselóteslüet a 2014,évi intézményeivel összevont pénzkészlet változásfi]ak

kimutatását 35.586 e/Ft záró párzkészlettel a 23. melléklet alapján állapítja meg.

KépüSelő{estiilet

a

2013. évról 2014 élTe vonatkozó év-váltásá,ól késziilt

rendezőmérieget, melynek során az államháztaúáson belül vagyonkezelésbe adott vagyon és a

Zánka Község Öntormányzata

Kcpviselő{estülete
folyamatos beruházások felülüzsgálata után az ela},ult terv€k kivezetésle keíültek a 13.
melléklet alapján jóváhagyja.
8.§ A Képviselő-testület Zánka és IntéZményei immateriális javainak és tárgyi-eszközeinek
2014, évi változását bemutató 17-18-19. mellékleteket jóváhagyja.
9.§ A Képviselő-testiilet a Zánka Közsé8 onkormányzata és költségvetési szeír'ei 2014. éü
teljesített költségvetési bevételeinek lészletezését
),-2-4-8-9. melléklctek szerinti
tartalomma1 elfogadja.
10,§ A Képviselő-testiilet a ZáDka Község Önkormányzata és költ§égvetési szerr'ei teljesített
kiadási előirányzatait a 1-2. mellékletek szerint állapitja meg.
11.§ (l) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeiteljesített fclhalmozá§i kiadásai
összegeit a 20, me]]éklct alapján elfogadja.
(2) A 1éiújításiés feihalmozási kiadásokból:
a) a berr.rházási és felújításikiadások: 145.6'JO elFt,
b) az egyéb felhaimozási célri kiadások,
c) Felhalmozási célú
d) pénzeszköZátadások és támogatások: 12,551 e/Ft,
e,Ft
e) Felhalmozási célúkölcsönnyíjtás
l58,221 e,trt
í) Összesen: felbalmozási kiadások
12.§ A Kepviselő-testiilet az önloímányzat és intózményei teljesítctt kiadásait 1'eladat-ellátási
formánkent (coFoc §Zámonl(ént) a létszámadatokkal a 3-6-7. mellékletek szerint elfogadja,
13. § A Képviselő-testület aZ önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal
kapcsolatos elszánolásait a 10-1l, m9llékletek szerint hagyjajóvá.
14. § A Kepviselő-testiilet a nyújtott kölcsönök
állományát a 26, melléklet §zerint jóváhagyja,
15. § A Képviselő-testület a pályázati támogatással megvalósuló több éves kihatással jaró
beiuháZásait a 21, melléklet szerint állapítja meg.
16. § A Képviselő-testiilet a közvetett támogatások teljesülését a 24. melléklet szerint hagyja
jóvá.
17. § A Kepviseiő-testiilet a 22. mellékletek szerint megállapítja, hogy núajdonában )évő
gazdálkodó szervezettel nern rendelkezik.
18. § A Kepviselő-te§tület a költségvetési évet követő háron óv tcrvszámait a 25. mellékiet
szerint állapitja meg.
19. § A Képviselő{estiilet megállapítja, hogy hite]állománnyal 2014 évben nem rendelkezett,
hiteit nem vett fel és így hitelfizetési kötelezcttsége sem keietkezett,

M

---

3. Záró Tendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet 20l5. május 15, napjfu lép iatályba.
(2) Hatályát veszti a 2014, évi költségvetésről sz,óIó 6/2015. (v.8,) önkományzati reDdelet,

Zánka,2015. ápilis 28.
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