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Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének 

 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 
 

Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekez-

dése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján az önkor-

mányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségveté-

si szerveire. 

 

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése      

 

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 

2014. évi  

a) kiadási főösszegét     288.884 ezer forintban,  

b) bevételi főösszegét    310.175ezer forintban  

állapítja meg. 

 

3. §. (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 

a) Önkormányzat működési támogatása                                                                145.031 eFt 

b.)Működési és felhalmozási célú támog. áht-on belülről                                       34.181 eFt 

    ba) működési célú támogatások                                             28.181eFt 

    bb) felhalmozási célú támogatás                                              6.000eft   

c.) Közhatalmi   bevételek                                                                                      41.878 eFt  

       

d.) Működési bevételek           31.451 eFt, 

e.) Felhalmozási bevételek                                                                                             -  

f.) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz              1.626eFt 

g.) Finanszírozási bevételek             56.008eFt 

                     -előző évi pénzmaradvány                              30.962.- eFt 

                     -hitel, kölcsön felvétel                                    19.771.-eFt 

                     -aht-n belüli megelőlegezés                              5.275.-eFt 

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

 a.) a kötelező feladatok bevételei                                     305.064.-eFt 

 b.) az önként vállalt feladatok bevételei                              5..029.-eFt 

 c.) államigazgatási feladatok bevételei                                     82.-eFt  

 

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből  

 a) működési bevételek                                                        246.541.-eFt                      

 b) felhalmozási bevételek                                                       7.626.-eFt 

 

Az önkormányzat összesített bevételeinek eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a   

4. sz. melléklet tartalmazza. 
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4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az 

alábbiakban meghatározott tételekből állnak 

a) működési  költségvetési kiadások                                                                    253.151 eFt         

    aa) személyi jellegű kiadások                                         112.112.- e Ft 

    ab) munkaadókat terhelő járulékok                                   26.573.-e Ft 

    ac) dologi jellegű kiadások                                                90.352.-e Ft 

    ad) ellátottak pénzbeni juttatásai                                       17.222.-eFt     

    ae) egyéb működési kiadások                                              6.892.-eFt 

b) felhalmozási  költségvetési kiadások                                                                  15.962 eFt            

       intézményi beruházások .................................                13.611.-eFt 

       felújítások  ......................................................                  2.048.-eFt 

       felhalm. célú pénzeszk. átadás          ...............                     303.-eFt       

c) finanszírozási kiadások                                                                                      19.771.-eFt    

Az önkormányzat összesített kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a  

4. sz. melléklet   tartalmazza.      

   (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból  

      a.) a kötelező feladatok kiadásai                                    250.531.-eFt  

      b.) az önként vállalt feladatok kiadásai                            11.021.-eFt 

      c) államigazgatási feladatok kiadásai                               27.332.-eFt       

        (3). Az önkormányzat költségvetési szervei zárszámadását az 1-3. melléklet tartalmazza.  

        (4). A költségvetési évben az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amely-

nek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Tör-

vény (Stabilitási Tv.) 3. §(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált 

volna szükségessé. 

 

 5. §. A költségvetés egyenlege  összességében 21.291 eFt. 

         a) Működési cél szerint          29.627.- eFt 

         b) felhalmozási cél szerint      -8.336.-eFt 

 

6.§ (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 –30 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  30 fő. 

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 18,75 fő. 

 

7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projek-

tek nem voltak 2014. évben. 

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 

19.418 ezer Ft. 

(2) Az önkormányzat és az intézmények maradvány elszámolását az 1/d, 2/d, 3/d sz. mel-

lékletek tartalmazzák. A Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda maradványa 83  eFt, amit korrigálni 

kell /növelni/ 65 eFt beterhelt, de ki nem fizetett szem. juttatás tétellel. A 148 eFt marad az in-

tézménynél, amit 2014. évi költségvetésének finanszírozására felhasználhat. A Polgármesteri 

Hivatal maradványa 230 eFt, ami az intézménynél kerül felhasználásra. Az Önkormányzat 

maradványa  20.976 eFt, melyet csökkenteni  kell 5.275 eFt,  2015. évi állami támogatás elő-

leggel, igy 15.701 használható fel. Ebből a maradványából 2.680 eFt felhasználásra került a 

2014. évi költségvetés bevételei között eredeti előirányzatként, a fennmaradó 13.021 eFt álta-

lános tartalék előirányzatát növeli.    
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3. A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése 

 

9. § A képviselő-testület a polgármesteri hivatal teljesített 2014. évi  

a) kiadási főösszegét    68.329 ezer forintban,  

b) bevételi főösszegét 68.560 ezer forintban állapítja meg. Kiemelt előirányzatonként az 

1.sz. melléklet, kormányzati funkciónként az 1/a. melléklet tartalmazza a bevételek és kiadá-

sok előirányzat  és teljesítés adatait. 

 

10. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi 

         a) átlagos statisztikai állományi létszám:   9 fő 

         b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő               

 

    4. Hévízgyörk Község Önkormányzat saját költségvetésének 2014. évi teljesítése 

 

11.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költ-

ségvetésének 

a) kiadási főösszegét    274.634 ezer forintban,  

b) bevételi főösszegét  295.610 ezer forintban  

állapítja meg. Az önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadá-   

sait kiemelt előirányzatonként a 2.sz. melléklet, kormányzati funkciónként a 2/a. sz. melléklet 

tartalmazza. 

  

12.§ A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évben teljesített létszámát az aláb-

biak szerint állapítja meg: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám                       6 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám      6 fő. 

 

5. A Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda a 2014. évi  

költségvetésének teljesítése 

 

13. § A képviselő-testület az óvoda teljesített 2014. évi                                      

a)   kiadási főösszegét     66.543 ezer forintban,  

b)  bevételi főösszegét     66.627 ezer forintban  

állapítja meg. 

 

14. § A költségvetési szerv 2014. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt 

előirányzatonként a 3. sz. melléklet, kormányzati funkciónként 3/a. melléklet tartalmazza. 

 

15.§ A képviselő-testület a Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2014. évben teljesített létszá-

mát az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám  15  fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő. 

 

 

 

6. Egyéb rendelkezések 

  

16.§ a) Az önkormányzat és költségvetési szervei mérlegét és vagyonkimutatását az 1/b-c, 

2/b-c, és 3/b-c. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület. 
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     b)Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai a 5. sz. melléklet sze-

rint határozza meg a képviselőtestület. 

 

7. Záró rendelkezések 

 

 

17. § E rendelet  2015. hó április 30.napján lép hatályba. 

 

 

Kelt: Hévízgyörk, 2015. április 20. 

 

P.H. 

 

 

Lukesné Csábi Ágnes jegyző sk. Bazan Tibor polgármester sk. 

 

 

Záradék: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

 

Kelt: Hévízgyörk,  2015. április 29. 

P.H. 

         Lukesné Csábi Ágnes 

 jegyző 


