Püspökhatvan KÖZSÉG önkormányzata
képviselő-testületének
5/2015. (v. 08.) rendelete
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Püspökhatvan Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2014. évi
költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
207 556E Ft Költségvetési bevétellel

199 061 E Ft Költségvetési kiadással

8495 E Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1.1 sz.
mellékletben ,kötelező feladatainak mérlegét 1.2 sz. mellékletben,
államigazgatási feladatok mérlegét 1.3 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlegét az 2.1. és a 2.2 .sz. melléklet szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait az 3.sz. melléklet , a felújítási kiadásokat
4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokkal és projektekkel önkormányzat nem
rendelkezett.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. sz. mellékletekben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatként az 5.1. sz., 5.2.s.z, 5.3.sz
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesítését a 6.1.sz., 6.2. sz., 6.3 sz.. mellékletekben foglaltaknak szerint fogadja el.
(6) Az önállóan működő Püspökhatvani Eszterlánc Óvoda Bölcsőde költségvetési szerv
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1.sz., 7.2. sz. mellékletekben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi juttatott támogatások, visszatérítendő
támogatások, kölcsönök felhasználását 1. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő- testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének vagyonkimutatását 2.
sz. , 3.sz., 4. sz., 5.sz. tájékoztató tábla tartalmazza.
(9) A önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését 6. sz tájékoztató tábla
tartalmazza.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési
maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
Ez a rendelet 2015. május 08.-án lép hatályba.
Püspökhatvan, 2015. 05.06.

Bátyi József
polgármester

Szabados Adrienn
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. 05.08.
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jegyző

