Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (IV. 29.) Önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról,
valamint a 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés d./ pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Általános rendelkezések
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (l) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a./ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek
Sajóvámosi Polgármesteri Hivatal
b./ Önállóan működő költségvetési szervek:
Kincses Sziget Óvoda
II. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése.
3. § (1) Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 396.855 ezer Ft bevétellel
b) 342.503 ezer Ft kiadással
hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadási
jogcímenként, a 11. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat intézménye bevételeit az 1.,2., melléklet, kiadásait a
3. sz. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.
(4)Az önkormányzat állami támogatások jogcím szerinti megbontását a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei működését a 8. sz. melléklet alapján fogadja el.
(6) Az önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 76.941 ezer Ft főösszegben,
valamint annak célonkénti részletezését a 4. sz. mellékleten foglaltak szerint elfogadja.
(7)Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. sz., mellékletben részletezett
mérlegadatok alapján 817.405 ezer Ft-ban állapítja meg.
(8) Az Önkormányzat 2014. évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt megbontásban a 13.
sz. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 6 sz., a közvetlen és közvetett
támogatásokat a 10. sz., az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12.
sz. táblázat tartalmazza.
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4.§.
(1) A 2014. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány
felhasználását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési létszámkeret
5.§.
Sajóvámos Község Önkormányzatának létszámadatát a 9. sz. melléklet szerint fogadja el.

IV. Záró rendelkezések
6. §. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Váradi Lajos sk.
polgármester

Molnárné Cseh Mária sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Sajóvámos, 2015. április 29.

Molnárné Cseh Mária sk.
jegyző
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