
Kemenesmihályfa Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

Kemenesmihályfa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi
rendeletet alkotja.

1. §
(1)  Kemenesmihályfa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2014.  évi

bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg.
- Eredeti bevételi előirányzat 75.242 ezer Ft
- Módosított bevételi előirányzat 108.937 ezer Ft
- Teljesített bevétel: 94.862 ezer Ft
- 2014. évi pénzmaradvány: 14.000 ezer Ft
(2) A költségvetési bevételeket az 1. sz. melléklet, a finanszírozási bevételeket a 2. sz. melléklet

szerint hagyja jóvá.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja

meg.
- Eredeti kiadási előirányzat 75.242 ezer Ft
- Módosított kiadási előirányzat 108.937 ezer Ft
- Teljesített kiadás: 59.988 ezer Ft
(2)  A költségvetési  kiadásokat  a  3.  sz.  melléklet,  a  finanszírozási  kiadásokat  a  4.  sz.  melléklet

szerint hagyja jóvá.

3. §
(1)  A  képviselő-testület  az  Önkormányzat  intézménye  2014.  évi  bevételeinek  teljesítését  az

alábbiak szerint állapítja meg.
- Eredeti bevételi előirányzat 21.562 ezer Ft
- Módosított bevételi előirányzat 25.365 ezer Ft
- Teljesített bevétel: 25.143 ezer Ft
(2) Az intézmény költségvetési bevételeit az 5. sz. melléklet, a finanszírozási bevételeket a 6. sz.

melléklet szerint hagyja jóvá.
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4. §
A képviselő-testület  az önkormányzat intézménye 2014. évi kiadásainak teljesítését  az alábbiak

szerint állapítja meg.
- Eredeti kiadási előirányzat 21.562 ezer Ft
- Módosított kiadási előirányzat 25.365 ezer Ft
- Teljesített kiadás: 21.489 ezer Ft
(2) A költségvetési kiadásokat a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §

(6) Az önkormányzat munkajogi létszám állományát a 8. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően
hagyja jóvá.

6. §
Az önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 9. és 10. számú melléklet

szerint  -  a  mérlegben  valamint  a  vagyonleltárban  szereplő  adatok  alapján  615.896  ezer  Ft-ban
állapítja meg.

7. §
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. számú melléklet szerint fogadja

el.
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép napján lép hatályba.
(2) E rendelet  hatályba lépésével egyidejűleg hatályát  veszti  az 5/2014. (IV.23.) önkormányzati

rendelet.
Kemenesmihályfa, 2015. április 28.

              /:Takács Balázs:/                                                 /:Hérincsné Szenteleki Csilla:/
                 polgármester                                                                   jegyző
Záradék: az önkormányzat hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetve.

Kemenesmihályfa, 2015. április 29.       
                                                                                           /:Hérincsné Szenteleki Csilla:/
                                                                                                            jegyző
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Csatolmányok
Megnevezés méret
Mellékletek 3.06 MB
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