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Lengyel Község Önkormányzata Kópviselő-testületének

N.29.) önkormányzati rendelete
az őnkormányzat 2014. évi köttségvetés végrehajtásáról
812015.

Lengyel KÖzség Önkorm ányzatának Képviseló-testülete az Alaptörwénye 32. cikk (2) bekezdésében
meghatarozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdás a) pontjában
meghatározott feladatkörében elláwa, az államháatanásrő| szólő 2OIL évi CXCV. törwény 91. (1)
§
bekezdésében foglahak alapján a következőket rendeli el:

L A rendelet hatálya
1.§

(1) A

rendelet hatálya a helyi önkormrány zatta, anlak Képviselő-testületére és szeweire, az
Önkormányzat által iranltott költségvetési szervekre terjecl ki, amelyek közös meg|elöléseként e
rendelet az önkormiányzati költségvetési szerv megnevezést használja.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében
minden
támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartoző szervre, szervezeíre, vaiamint minden támogatásban

részesülőre.

IL Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése
2.§
(1)

A Képviselő-testület az önkormányzat 20í4. évi költségvetése teljesítésének:

a)
b)
c)

d)

bevételi főösszegét

81.33 1 E

kiadási főösszegét

56.5,72 E

tárgyévi költségvetési bevételét

56.468 E

ca) múködési költségvetési bevételót

41.100 E

cb) felhalmozási költségvetési bevételét

15.368 E

tárgyévi költségvetési kiadását

56.572EFt

da) mriködési költségvetési kiadását

-

e)

személyijellegűkiadások
munkaadókat terhelő jarulékok
dologi jellegú kiadások
egyéb folyó kiadások
támogatásértékű múködési kiadás
működési kiadás ÁHT-on kívülre

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

44.755 EFt
18.175 E Ft
4.522 EFt
12.513 E Ft
259 EFí

0EFt
240 EFt
0EFt

társadalom és szoc. pol-i juttatások
ellátások juttatásai
működési célúkölcsön nyújtása

8.904 E Ft

db) felhalmozási költségvetési kiadását

11.817 E Ft

-

beruházási kiadásoL
felújításikiadások
fejlesztési célúkamat kiadás
egyéb felhalmozási célúkiadás

költségvetési hiány összegét

142EFt
911EFt

10.906 E Ft

0EFt
0EFt

-104 E Ft

- működési hiány összegét

- felhalmozási többlet összegét
f) költségvetési hiány íinanszírozására szolgálő
- előző évek pén zmaradv ányát

Amelyből:
- működési pénzmaradvány
- felhalmozási p énzmaradv ány

_3.655 E Ft

3.551 E Ft

22.989

EFl

EFt
0EFt

22.989

összegben állapítja meg.

(2) A KéPviselŐ{estület az (1) bekezdésben megállapított tárígyévi költségvetési bevételeket és
kiadásokat az őnkormányzaí működési bevételétés kiadását, felhalmozási bevételeit és kiadásait
fonásonként összesítve a ]. melléklet szerint jóváhagyj a.
III. A kö|tségvetés végrehajtásáró| szóló zárszámadás részletezése

3.§
(1)

A képviseló-testület

(2)

Az önkormanyzat aljegyzője

jóvá.

a költségvetési szerveinek pénzmaradványát 4.887

E Ft összegben hagyja

és költségvetési szervek vezetői a pénzmztadványnak a 2014. évi

előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3)

Az önkormányzat működési

és fejlesáési mérlegét a 2, melléklet mtúatjabe.

(4) Az ónkotmányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoporlok és kiemelt
előirányzatok szerint kötelező és nem kötelező feladatok szerint a 3. melléklet tarta7mazza
Az önkormányzatFe|balmozási és felújításikiadásait célonként a 4, melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szerveinek pénzmaradványát 22.989 E Ft összegben hagyja
(5)

jővá a 5. mellékletnek megfelelően.
(7) A költségvetési szervek 1étszámának alakllását a 6. melléklet szerint hagyjajóvá.
(8) Az Önkorman yzat a 2O1lt , december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. meltéktet tartalmának
megfelelően a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapj án 483.970 E Flban állapítja meg.
(9) Az önkormrányzat többéves kihatással járó döntésekből széxmaző kötelezettségeit a 8. melléklet
íartalmazza.

Az önkotminyzat 20114. évi közvetett támogatásait a 9. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkorm ányzat hltel és kölcsön alakulását 2014. évben a ]0. melléklet tartalmazza,
(I2) Az önkormányzat adósságállomány alakulását lejárat, eszközök, bel-és ktilföldi hitelezők
szerinti bontásban a 1 ]. melléklet mutatja be.
(13) Európai uniós íámogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzálánl\ások
(10)

kimutatását a 12, melléklet íaríalmazza.

4,§

A

képviselő-testület utasítja az Örlkormányzat Allegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról, a pétumaradvány jóvahagyott összegéről, elvonásriról a költségvetési szervek
vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

IY. Zárő rendelkezések
5.§
(1) Jelen rendelet 2015. május 29. napjén lép hatályba, de rendelkezéseit 2015, j anuar 1. napjától

ke1l a]kalmazni.

(2)

A

rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben maghatarozottak szerint

a

Teveli Közös

Önkormrányzati Hivatal Lengyeli Irodáj ának hirdetőtábláján törlénó kiffigges ztés útján az aljegyzo
gondoskodik.
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Lőrincl, Andrea-.
polgármester

kihirdetési záradék:
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Budainé szorholai csilla
aljegyző
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Jelen rendelet kihirdetésre kerÜtt 2015, május 29,
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Buűdiné szomolai csilla
aliegyző

