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Taksony Nagyközség Önkormányzata 

2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

  

  

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján, valamint figyelembe véve az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben 

meghatározottakat, a 2014. évi költségvetés gazdálkodásáról, a zárszámadásról az alábbi 

rendeletet alkotja. 

  

A rendelet hatálya 

  

1.§ 

  

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire. 

  

2.§ 

  

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 

 Taksonyi Polgármesteri Hivatal 

 Német Nemzetiségi Óvoda 

 Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 

 Forrás Intézményüzemeltető Központ 

 Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. 

  

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése 

             

3.§ 

  

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadását a jelen rendelet mellékleteiben foglaltaknak megfelelően 

  

1 122 538 E Ft bevételi 
és 

1.074.504 E Ft kiadási 
főösszegű teljesítéssel hagyja jóvá. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti teljesítési főösszeget 

 előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 1. 

számú melléklete, 

 kötelező feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. számú melléklete, 

 a központi alrendszerből származó források részletezését a rendelet 12. számú 

melléklete, 

 a bevételeket és kiadásokat szervezetenként a rendelet 3.,4.,5.,6.,7. számú melléklete, 

 az önkormányzat bevételeit és kiadásait a rendelet 2., számú melléklete, 

 az önkormányzat felhalmozási kiadásait valamint azok részletezését a rendelet 9.,10. 



melléklete tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat 2014. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait 

mérlegszerűen a 8. számú melléklet tartalmazza. 

(4) Az önkormányzat köztisztviselőinek és közalkalmazottainak 2014. évi létszámadatait a 16. 

számú melléklet tartalmazza. 

(5) Az önkormányzat hitelállományának bemutatását a 14. számú melléklettartalmazza. 

(6) Az önkormányzat 2014. évi teljesített közvetett támogatások kimutatását a 13. számú 

melléklet tartalmazza. 

(7) Az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített mérlegét a 22. számú melléklet, a maradvány 

kimutatását a 19. számú melléklet, a pénzforgalom egyeztetését a 18. számú melléklet, 

vagyonkimutatását a 20. és 21. számú melléklet, a tartalékokat a 15. számú melléklet az 

üzletrészeket a 17. számú melléklet, az eredmény-kimutatást a 23. számú melléklet 

tartalmazza. 

  

  

Záró rendelkezések 

  

4.§ 

  

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

  

Taksony, 2015. május 26. 

  

  

  

 /:Kreisz László:/ /: Dr. Micheller Anita:/ 

   polgármester jegyző 

  

  

A rendelet kihirdetése 2015. május 28-án megtörtént.       

  

  

  

                                                                                             /:Dr. Micheller Anita:/ 

                                                                                                       jegyző 

  

 


