
CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 

 

 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

 

 

ELSŐ RÉSZ 

 

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzmaradvány jóváhagyása. 

 

1.§ 

 

  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását 

a) 235699 E Ft bevételi módosított előirányzattal 

b) 235699 E Ft kiadási módosított előirányzattal, 

c) 96869 E maradvánnyal jóváhagyja. 

  (2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül 

 a) a költségvetési bevételeket 142322 E Ft teljesítési összegben, 

 b) a költségvetési kiadásokat 183029 E Ft teljesítési összegben hagyja jóvá. 

 

  (3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül 

 a) a finanszírozási bevételt (hitelbevétel pénzforgalom nélkül) 0 E Ft összegben, 

 b) a finanszírozási kiadást 0 E Ft összegben hagyja jóvá. 

  

2.§ 

 

A képviselő-testület 

  (1) az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti, 

előirányzat csoportonkénti részletezését a beszámoló mellékleteiben (2. számú melléklet) 

foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

  (2) az 1.§ (1) bekezdés b) pontjában írt kiadási teljesítés előirányzat-csoportok, kiemelt 

előirányzatok részletezését a beszámoló mellékleteiben (1. számú melléklet) foglaltaknak 

megfelelően hagyja jóvá. 

 

3.§ 

 

  (1) A képviselő-testület az önkormányzat (2.sz melléklet), 2014. évi pénzmaradványát a 

beszámolóban foglaltak szerint hagyja jóvá. 
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MÁSODIK RÉSZ 

 

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása 

 

4.§ 

 

  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre vonatkozó normatív állami 

hozzájárulást a 2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

  (2) Az önkormányzat 2014. évre vonatkozó normatív kötött felhasználású támogatásokat a 

2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

  (3) Az önkormányzat 2014. évre vonatkozó központosított támogatások elszámolást a 2. 

számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

5.§ 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását a 4. számú melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

 

6. § 

 

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának szöveges értékelését a rendelet 5. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

HARMADIK RÉSZ 

 

Záró rendelkezés 

 

6.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

Cserkút, 2015. május 28.             

 

 

Hagenthurn József sk.                  dr. Jocskov Annamária sk. 

polgármester             jegyző 

 

 


