Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet
alkotja.

1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szerveire.

2. A Zagyvaszántó Községi Önkormányzat teljesített 2014. évi
költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített 2014. évi
a) kiadási főösszegét 309 793 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 319 044 ezer forintban
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeit kiemelt
előirányzatonként az 2., 4. és 6. mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 319 044 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 111 902 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 78 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített kiemelt kiadásait előirányzatonként a 1., 3. és 5.
mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 309 793 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási- és felújítási kiadásokat és az
önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai (segélyek, fht, rsz, lakhatással kapcs. tám.): 11.490 e Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 78 fő.
6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében fel nem használt általános tartalék NINCS.
(2) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint
felülvizsgált pénzmaradványa: 9 251 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra, melynek megbontását a
7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat mérleg kimutatását a 8. melléklet, az adóbevételeket a 10. melléklet
tartalmazza.

3. A Zagyvaszántói Polgármesteri Hivatal teljesített 2014. évi költségvetésének
teljesítése
7. § A képviselő-testület a Zagyvaszántói Polgármesteri Hivatal 2014. évi
a) kiadási főösszegét 25 013 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 26 054 ezer forintban
állapítja meg.
8. § (1) A Zagyvaszántói Polgármesteri Hivatal 2014. évi teljesített – továbbá eredeti,
módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 2/a., 4/a.
és 6/a mellékletek tartalmazzák.
(2) A Zagyvaszántói Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 26 054 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 Ft.
(3) A Zagyvaszántói Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 696 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.
9. § (1) A Zagyvaszántói Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatait az 1/a.
és 5/a. mellékletek tartalmazzák.
(2) A Zagyvaszántói Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 25 013 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 Ft.
(3) A hivatal 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint
felülvizsgált pénzmaradványa: 1 042 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra, melynek megbontását a
7./a melléklet tartalmazza.
(4) A hivatal mérleg kimutatását a 8./a melléklet tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a Zagyvaszántói Polgármesteri Hivatal 2014. évre összesített –
közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

4. A Gesztenyevirág Óvoda teljesített 2014. évi költségvetésének teljesítése
11. § A képviselő-testület a Gesztenyevirág Óvoda 2014. évi
a) kiadási főösszegét 35 567 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 35 567 ezer forintban
állapítja meg.
12. § (1) A Gesztenyevirág Óvoda 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított
előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2/b., 4/b. és 6/b.
mellékletek tartalmazzák.
(2) A Gesztenyevirág Óvoda összesített teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 35 567 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 Ft.
13. § (1) A Gesztenyevirág Óvoda 2014. évi kiemelt kiadásait előirányzatonként a 1/b. és 5/b.
mellékletek tartalmazzák.
(2) A Gesztenyevirág Óvoda teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 35 567 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 Ft.
(3) A Gesztenyevirág Óvoda 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok
szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 0 Ft-ban kerül jóváhagyásra, melynek megbontását a
7/b. melléklet tartalmazza.
(4) A Gesztenyevirág Óvoda mérleg kimutatását a 8/b. melléklet tartalmazza.
(5) A Gesztenyevirág Óvoda vagyonkimutatását a 9/B. melléklet tartalmazza.
14. § A képviselő-testület a Gesztenyevirág Óvoda 2014. évre összesített –
közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

5. Egyéb rendelkezések
15. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 10. melléklet szerint
hagyja jóvá.

6. Záró rendelkezések
16. § E rendelet kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Kelt: Zagyvaszántó, 2015. április hó 23. nap

P. H.
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jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Zagyvaszántó, 2015. április hó 24 nap
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