Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Királyhegyes Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Királyhegyes Község Önkormányzata a 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
- Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények külön-külön címet alkotnak. A címrendet
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.27.) rendelete 15. számú melléklete határozza meg.
(3) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének zárszámadási rendelete az államháztartási számviteléről szóló 4/2013.(I.11) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdése alapján kötelező mellékletként a 23. melléklet szerinti költségvetési jelentést, a 11. melléklet szerinti
maradvány kimutatást, a 21. melléklet szerinti összevont mérleget, a 22. melléklet szerinti
összevont eredmény kimutatást, a 24. melléklet szerint a költségek és a megtérült költségek
szakfeladatok szerinti kimutatását is tartalmazza.
3. § A képviselő-testület Királyhegyes Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-24. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
c) pénzmaradványát

357.747 ezer forintban,
357.747 ezer forintban
15.872 ezer forintban hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében megállapított bevételi, és kiadási főösszeget
önkormányzati szinten az 1. számú melléklet, külön Királyhegyes Község Önkormányzata
vonatkozásában a 1/a. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 1/a mellékletében összesített bevételi előirányzatokat a 2. számú melléklet, a személyi juttatásokat és a munkaadókat terhelő járulékokat a 3. számú melléklet, a
dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatait az 4. számú melléklet mutatja be.
6. § A beruházások részletezését a 5. számú melléklet, a felújítások kiadási előirányzatát a 6.
számú melléklet, az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök felsorolását a 8. számú melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
7. § A cél- és általános tartalék előirányzatát a 9. számú melléklet tartalmazza.
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8. § A Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai a 16.
számú mellékletben kerül bemutatásra.
9.§ Királyhegyes Község Önkormányzata közvetett támogatásainak kimutatását a 15. számú
melléklet tartalmazza. Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 18. melléklet tartalmazza.
10 § A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása éves
bontásban a 13. számú mellékletben található, az uniós forrásból finanszírozott támogatásból
megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 14. számú melléklet
tartalmazza.
11. § A képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását 11. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.
12. § Az önkormányzat a 2014. december 31.-i állapotnak megfelelően a vagyonát a 12. mellékletben foglalt vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján mutatja. Az önkormányzat a
könyvviteli mérlegét a 20. melléklet, többéves kihatással járó mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.
13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét
15 főben hagyja jóvá. Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves
lészám-előirányzatát éves átlagban 20 főben állapítja meg, amit a 17. mellékletben mutatunk
be.
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy év közben költségvetési többlet
nem keletkezett, és a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja.
Záró rendelkezések
15. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Ph.
Horváth Lajos
polgármester

Dr. Barna Angéla.
jegyző

Záradék: Kihirdetése közszemlére tétellel 2015. április 28-tól.
Királyhegyes, 2015. április 28.

Dr. Barna Angéla
jegyző
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