EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6/2015. (V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egyházashollós Község Önkormányzatának 2014.
évi költségvetési zárszámadásáról önkormányzati rendeletet alkot.

1. §

A rendelet hatálya Egyházashollós Község Önkormányzatára terjed ki.

2. §

A képviselő-testület Egyházashollós Község Önkormányzata 2014. évben
végrehajtott költségvetési bevételeit 42.405,- forintban, míg kiadásait 37.364,forintban hagyja jóvá.

3. §

(1)

Az éves bevételek részletezését e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2)

Az éves kiadások részletezését e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését e rendelet 3. számú
melléklete tartalmazza.

4. §

(1)

Az önkormányzat 2014.évi gazdálkodása során keletkezett - jogszabályok
szerint felülvizsgált - maradvány 5.041,- eFt-ban kerül jóváhagyásra.

(2)

A maradványt a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

6. §

(1)

Az önkormányzat 2014.mérlegét a 5. sz. melléklet tartalmazza

7.§.

(1)

Az önkormányzat 2014.vagyonát a 6. sz. melléklet tartalmazza

8.§.

(1)

A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 5 főben
hagyja jóvá a 7.sz. melléklet szerint.

(2)

Az önkormányzat létszámkerete címenként az alábbiak:
Közművelődési, könyvtári tevékenység:
1 fő
Védőnői szolgálat:
1 fő
3 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

(1)

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak kimutatását a 8.számú
melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladata
nincs.

5. §

9. §

10. §

(1)

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból
fennálló kötelezettségeit a 9.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az
önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.

11. §

Az önkormányzat közvetett támogatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

12.§.

Az önkormányzat 2014.évi pénzkészlet változását a 11.számú melléklet
tartalmazza.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt.: Egyházashollós, 2015. május 27.

………………...
Németh Tamás
polgármester

………………...
dr. Takács Ervin
jegyző

A rendelet az SZMSZ-nek megfelelően kihirdetésre került:
Kelt.: Egyházashollós, 2015.május 28.

………………...
dr. Takács Ervin
jegyző

