Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
91. § (1) bekezdését figyelembe véve a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete Biharnagybajom községi Önkormányzat és
intézményeinek 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
853.218 eFt bevétellel
797.468 eFt kiadással
55.750 eFt maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A megállapított 853.218 eFt bevételből
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik 771.277 eFt
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódik16.410 eFt
- állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódik 65.531eFt
(3) A megállapított kiadás 797.468 eFt összegéből:
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 742.527 eFt
- önként vállat feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 29.247 eFt
- állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 25.694 eFt
2. §
Az 1. §-ban megállapított 853.218 eFt bevétel előirányzat-csoportonkénti megoszlását a
rendelet I/1. mellékletének megfelelően hagyja jóvá.
A megállapított bevételek összegéből
593.978 eFt a működési bevétel
259.240 eFt a felhalmozási bevétel
3. §
Az 1. §-ban megállapított 794.468 eFt kiadás előirányzat-csoportonkénti kiemelt
előirányzatonkénti részletezését a rendelet I/2. mellékletének megfelelően hagyja jóvá.
A megállapított kiadások összegéből
569.675 eFt a működési kiadás
227.793 eFt a felhalmozási kiadás

1

4. §
(1) Biharnagybajom Község Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményeinek
felhalmozási előirányzat – csoporton belüli bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet
I/4. mellékletének megfelelően hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási előirányzat-csoporton belüli felújítások kiadásai
teljesítését a rendelet I/5. melléklete rögzíti.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási előirányzat-csoporton belüli beruházási kiadásai
teljesítését a rendelet I/6. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási előirányzat-csoporton belüli felhalmozási célú
pénzeszközátadás kiadásai teljesítését a rendelet I/6. melléklete tartalmazza.
5. §
Az Önkormányzat és intézményeinek 2014. évi létszám adatait költségvetési szervenként
összesítve a rendelet-tervezet I/3. melléklete alapján hagyja jóvá.
6. §
Az Önkormányzat összes bevételeinek és kiadásainak mérlegét a I/7. melléklet szerint hagyja
jóvá.
7. §
(1) Az Önkormányzat 2014. évi maradványát 55.750 eFt, összegben hagyja jóvá, melyből
24.303 eFt működési célú maradvány
31.447 eFt felhalmozási célú maradvány
(2) A felhalmozási célú 31.447 eFt feladattal terhelt maradványt csak felhalmozási célra lehet
igénybe venni. A működési célú 24.303 eFt maradvány is feladattal terhelt, felhasználását a
I/8. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A felhalmozási célú maradvány kizárólag felhalmozási pályázatok saját forrásaként
használható fel. A felhasználás kizárólagosan képviselő-testületi hatáskör. Felhasználása
külön erre vonatkozó képviselő-testületi döntéssel történhet. Ennek rendjét a 2015. évi
költségvetési rendeletben kell szabályozni.
(4) Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló program 2014. évi bevételeit és kiadásait a
I/9. melléklet szerint hagyja jóvá.
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8. §
(1) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a rendelet I/10. melléklete alapján
hagyja jóvá.
(2) Többéves kihatással járó feladat a szennyvízberuházás, melyre 2014. évben végleges saját
forrás igénybevétel nem történt.

Az Önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtása
9. §
(1) A Képviselő-testület Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
végrehajtását a rendelet II/1., II/2., II/3., II/4., II/5., II/6., II/7., II/8., II/9., II/10. mellékletei
szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület Biharnagybajom Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
a 2014. évi költségvetésének végrehajtását a rendelet III/1., III/2., III/3., III/7. mellékletei
szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ költségvetési szerv
2014. évi költségvetésének végrehajtását a rendelet IV/1., IV/2., IV/3., IV/7. melléklete
szerint hagyja jóvá.
(4) A zárszámadási rendelethez tájékoztatási jelleggel az Áht. 91. §-ában foglaltaknak
megfelelően a Képviselő-testület részére bemutatásra került
- az Önkormányzat mérlege, eredmény kimutatás, maradvány kimutatás
- az Önkormányzat vagyonkimutatása és vagyonleltára,
- az összes bevétel és kiadás, pénzeszközváltozás.
- adósságállomány
10. §
(1) A rendelet 2015. május 31. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Biharnagybajom Községi
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet.
Biharnagybajom, 2015. május 28.
Szitó Sándor s.k.
polgármester

Imre-Erdős Szilvia s.k.
jegyző
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