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Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról a következőket 
rendeli el:

I. f e j e z e t 
A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és az önkormányzat 
által fenntartott intézményre terjed ki.  

II. f e j e z e t 
A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének teljesülését

                                                           207 825 eFt bevétellel 
                                                                                                              ebből:

- önkormányzat működési támogatásai                 71 785 eFt        

- működési célú támogatások                             100 153 eFt

- közhatalmi bevételek                                           1 554 eFt

- működési bevételek                                             4 972 eFt

- működési célú átvett pénzeszközök                        124 eFt

- felhalmozási bevétel                                             2 848 eFt

- finanszírozási bevételek                                      26 389 eFt

hagyja jóvá.

(2) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének teljesülését



                                                           185 450 eFt kiadással 
                                                                                                              ebből:

- személyi juttatások                                             90 680 eFt        

- munkaadókat terhelő járulékok                          14 452 eFt

- dologi kiadások                                                 32 311 eFt

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                  1 285 eFt

- egyéb működi célú kiadások                              28 559 eFt

- felhalmozási kiadások                                          5 602 eFt

- finanszírozási kiadások                                       12 561 eFt

hagyja jóvá.

(3) A költségvetés 2014. évi pénzmaradványa 22 647 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 
pénzmaradvány 22 647 eFt.

(4) A 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a 
Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bek. 
g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív 
hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési 
támogatásokat.

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését jogcímenkénti 
szerinti bontásban.

(6) A Rendelet 3. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak 
alakulását.

(7) A Csernelyi Óvoda, mint önállóan működő intézmény bevételeit és kiadásait a 4. melléklet 
tartalmazza.

(8) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást kormányzati funkciónként.

(9) A Rendelet 6. melléklete a kiadások teljesítését kormányzati funkciónként tartalmazza.

(10) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – 
mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – 
mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(12) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az önkormányzat hitelállományát.

(13) A 10. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett 
támogatásokról szóló kimutatást.

(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves 
kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági 



tagolásban.

(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat maradvány-kimutatását.

(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. 

III. f e j e z e t 
Záró rendelkezések 

3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

            Borsodi László                                                                    Dr. Szűcs-Tardi Beáta
             Polgármester                                                                                   Jegyző

A rendelet 2015. május 8. napján kihirdetésre került.

                                                                                                          Dr. Szűcs-Tardi Beáta
                                                                                                                      Jegyző


	A 2014. évi zárszámadásról
	hagyja jóvá.

