Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (V.29.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva Nádudvar Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1.§
(1)Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-11. számú mellékleteiben és 122.sz. kimutatásaiban foglaltaknak megfelelően:
4.221.085 e Ft bevételi főösszeggel
Azon belül:
45.777 eFt fejlesztési hitelfelvétellel,
3.936.031 e Ft kiadási főösszeggel
Azon belül:
652.510 eFt személyi juttatással,
149.051 eFt munkaadókat terhelő járulékkal,
526.510 eFt dologi kiadással,
82.310 eFt ellátottak pénzbeli juttatásaival,
118.495 eFt pénzeszközátadással,
121.219 eFt támogatásértékű működési
kiadással,
1.354.279 eFt fejlesztési, felújítási kiadással
jóváhagyja.
(2)Az önkormányzat összevont bevételeit forrásonként, kiadásait
jogcímenként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja
el.
Az önkormányzat 2014. évi finanszírozási műveletek egyenlegét az 1. sz.
melléklet 2. oldalán lévő – 33.840 eFt -tal hagyja jóvá.
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(3)Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek
beszámolóját a bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését,
támogatottságát és létszámadatait a 5., és 6.sz. számú mellékletben és a
8.sz. tájékoztató kimutatásban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá,
illetve veszi tudomásul.
(4)A Nádudvar Város Önkormányzat és a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi
és kiadási előirányzatai teljesítését, támogatottságát és létszámadatait a 3.,
és 4. .sz. melléklet szerint, a Polgármesteri Hivatal államigazgatási
feladatai bevételeit, kiadásait, létszámadatát a 4.2.sz. mellékletben hagyja
jóvá.
(5) Az önként vállalt feladatok bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését,
létszámadatait összevontan és intézményenként 3.2., és a 5.2., 6.2.,
melléklet, és a 7. sz. tájékoztató kimutatás szerint hagyja jóvá, illetve
veszi tudomásul.
(6) Önálló jogi személyiségű társulási formában üzemeltetett Nádudvari
Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás
Szociális Szolgáltató Központ Nádudvari Központjának teljesített kiadását,
és bevételét 117.780 eFt-tal a 18. sz. tájékoztató kimutatás szerint
elfogadja.
(7) A Kövy Sándor Általános Iskola és a Szakiskolai Kollégium működési
kiadásait és bevételeit a 5., és 6.sz.tájékoztató kimutatás szerint
jóváhagyja.
(8)Az önkormányzat az általa nyújtott lakásépítési kölcsön állományát és a
célonkénti megoszlását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9)Az önkormányzat az Európai Uniótól kapott támogatásokat és azok
felhasználását önkormányzati szintre összesítve a 2/b., projektenként pedig
a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10)Az önkormányzat pénzeszközátadásait, azon belül a támogatásértékű
átadásokat, a ellátottak pénzbeli
juttatásait, a civil és egyéb
szervezeteknek nyújtott támogatásokat a 9. és 10. sz. tájékoztató
kimutatásban foglaltak alapján tudomásul veszi.
2.§
(1)A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási
kiadásait a feladatonként 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
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3.§
(1)A beruházási kiadásokhoz kapcsolódó felhalmozási hitelállományát és
törlesztését az önkormányzat a 11. sz. kimutatás szerint tudomásul veszi.
(2) Az önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a
20. és 21. számú kimutatás szerint, a mérlegben szereplő adatok
alapján 6.694.435 e Ft eszköz összeggel és 80.909 eFt
kötelezettségvállalási összeggel állapítja meg.
(3)Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségeket a 22. számú tájékoztató
kimutatás alapján a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2014. évi adózás előtti eredményét 1.559 eFt összegben
tudomásul veszi. Tudomásul veszi, hogy a gazdasági társaságnak 2014.
december 31-én likvid hitelállománya nem volt.
4.§
(1)A 2014. évi központi támogatások összegét a 1., és 2. számú
tájékoztató kimutatásban foglaltak szerint tudomásul veszi.
(2)Az önkormányzat a helyi adó és egyéb sajátos bevételek teljesítését az
3. sz. tájékoztató kimutatás szerint tudomásul veszi.
(3)A pénzeszközátvételek teljesítési adatait a 4. sz. tájékoztató
kimutatásban foglaltak szerint tudomásul veszi.
5.§
(1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi maradványát a 285.054
eFt összegben hagyja jóvá, amelyből működési célú maradvány 10.511 eFt,
felhalmozási célú maradvány 274.543 eFt. Hozzájárul ahhoz, hogy a
maradvány a célnak megfelelően 2015. évi gazdálkodás során felhasználásra
kerüljön.
(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a
költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa,
illetve kísérje figyelemmel.
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6.§
(1) A szociális alapfeladatok 2014. évi társulási elszámolását a helyi
önkormányzati forrást illetően településenként az alábbiakban fogadja
el:
Nádudvar Önkormányzata:
10.701 eFt,
Tetétlen Önkormányzata:
1.433 eFt
Bihardancsháza Önkormányzata: - 524 eFt önkormányzati saját
forrás.
7.§

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

A 2014 évi zárszamadás mellékletei. (xls)
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