
Mende Község Önkormányzata képviselőtestületének
/2015. () önkormányzati rendelettervezete

a 2014. évi zárszámadásról

Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  az államháztartásról  szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló  2011  évi  CLXXXIX.  tv. meghatározott  feladatkörében  eljárva  Mende  Község
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2014. év végi Címrendjét az 1.  melléklet mutatja be.

2. §

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat  2014. évi költségvetés bevételeinek főösszegét
604.948 e Ft-ban elfogadja.

(2) Az /1/ bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását 2. sz
mellékletek tartalmazza.

3. §.

(1) Az 1. §-ban elfogadott bevételekből teljesített kiadásokat 548.578 e Ft-ban jóváhagyja
a Képviselőtestület. 
(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  kiadások  fő  címenkénti  megoszlását  a  3.  mellékletek
tartalmazzák.

4. §

(1)  A Polgármesteri  Hivatal  által  ellátott  feladatokból  származó  bevételek  teljesítési
főösszegét 120.008 e Ft-ban, a módosított előirányzathoz (120.009 e Ft) képest 100 %-os
teljesítéssel jóváhagyja.
(2) Az /1/ bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását 2. sz
mellékletek tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Polgármesteri Hivatalánál jelentkező kiadások
összege  (az  intézményi  finanszírozással  együtt)  116.624  e  Ft,  mely  a  módosított
előirányzathoz képest (120.009 e Ft) 97%-os teljesítésül.
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(4)  Az  (3)  bekezdés  szerinti  kiadások  fő  címenkénti  megoszlását  a  3.  mellékletek
tartalmazzák.

5. §.

(1) A Mesevár Óvoda által ellátott feladatokból származó bevételek teljesítési főösszegét
80.002 e Ft-ban, a módosított előirányzathoz (80.003 e Ft) képest 100 %-os teljesítéssel
jóváhagyja.

(2) Az /1/ bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását 2. sz
mellékletek tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Mesevár Óvodánál jelentkező kiadások összege
(az intézményi  finanszírozással  együtt)  76.502 e Ft,  mely a módosított  előirányzathoz
képest (80.003 e Ft) 96 %-os teljesítésű.

(4)  Az  (3)  bekezdés  szerinti  kiadások  fő  címenkénti  megoszlását  a  3.  mellékletek
tartalmazzák.

6. §

(1)  Az  Önkormányzat  és  az  intézmények  működési  kiadásait  az  4.  számú  melléklet
mutatja be. A felhalmozási kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.
(2)  Az  Önkormányzat  és  az  intézmények  eszközeit  és  forrásait  egyszerűsített  mérleg
formájában a 6.  számú melléklet  mutatja  be,  a  pénzmaradvány kimutatást  a 9.  számú
melléklet tartalmazza.
(4) A létszám adatokat önkormányzati szinten a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az előirányzatok mérlegszerű alakulását a 8. számú melléklet mutatja be.
(6) A hitelek és kamatok alakulását és a közvetett támogatásokat a tájékoztató melléklet
tartalmazza.

7. §

A kimutatott működési pénzmaradvány - mely kötelezettséggel terhelt - felhasználását a
Képviselő-testület engedélyezi az intézmények részére, mivel – a felügyeleti ellenőrzés
szerint - feladat elmaradás nem volt. (9. számú melléklet)

8.§

Az önkormányzat vagyonának értékbeli változását a mérleg, természetbeni változását az
ingatlankataszter és a vagyonleltár tartalmazza. (10. számú melléklet)

9. §
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Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Mende, 2015.április 

   Kaszanyi József                                                  Mona Gyula
      Polgármester      Jegyző

Kihirdetve: 2015. április 

Mona Gyula
jegyző
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