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                                 JÁSZBOLDOGHÁZA ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete 
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
91. § (1) 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  

223.957.E Ft Költségvetési bevétellel 
  

211.064.E Ft Költségvetési kiadással 
 

                  12.893.E Ft   
 

Helyesbített maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati 
szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5.1 .számú ,és az  
5.2.számú. mellékletek szerint fogadja el. 

(3) A működési bevételek és kiadások, mérlegét a 2.1. számú melléklet szerint fogadja el. 
A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2.számú  melléklet szerint fogadja 
el. 

 

2. § 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá.  

(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a 6.számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(3) A központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatásokat és azok  
felhasználását az 1. tájékozatóban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.  

(4) A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó központi támogatások elszámolását a 
2.tájékoztatónak  megfelelően hagyja jóvá. 

(5) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását  a 3.tájékoztatóban  foglaltak 
szerint fogadja el. 
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 (6) Az az immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök állományának alakulását  a 4. 
tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 (7) Az önkormányzat Eredmény kimutatását az 5. tájékoztatónak megfelelően hagyja jóvá. 

(8). Az önkormányzat által támogatott szervezetek kimutatását a 6. tájékoztatóban 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

3. § 
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 
maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje 
figyelemmel. 
 

5. § 

 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről és felülvizsgálatáról a jegyző gondoskodik. 

 
 
 
 

 

Jászboldogháza 2015. május 27. 

 

 

 

 

 

 
Dr. Dinai Zoltán Szűcs Lajos 

jegyző polgármester 
 
 
 
Kihirdetve: Jászboldogháza, 2015.05.28. 
 
 
 
          Dr. Dinai Zoltán 
         jegyző 


