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Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2015.(……...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról 

                                                                  Tervezet 

 

Sáska község Ö kor á yzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

eghatározott feladatkörébe  eljárva a következőket re deli el: 

 

1.§ 

 

(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.-2. 
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően: 

  35.993 ezer Ft költségvetési bevétellel 

  35.503 ezer Ft költségvetési kiadással 

a 2014. évi helyesbített pénzmaradványt  4.693 ezer Ft-ban elfogadja. 

(2) A pénzmaradvány felhasználást a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 
jóváhagyja. 

 

2.§ 

 

(1) Az 1.§ szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megosztását a 1. számú mellékletben 
foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 
fogadja el. Felhalmozási kiadásait 3.-4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 

(3) Az önkormányzat szociális kiadásait az 5. számú melléklet alapján fogadja el. 

 

3.§ 

 

(1) Az önkormányzat a 2014.. évi tartalékainak felhasználását a 2015. évi költségvetésében 
szabályozta. 



 

(2) Az önkormányzat 2014.  december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. számú mellékletben 
részletezett mérlegadatok alapján 271.464 ezer Ft-ban tudomásul veszi. 

 

4.§ 

 

 Ez a rendelet kihirdetés napját követő nap lép hatályba. 

 

 

        Kovács Nándor                       Takács Lászlóné 
          polgármester         jegyző 
 
 

Kihirdetve:  2015. 

   

  Takács Lászlóné 

        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Sáska     község  Önkormányzata 2013. évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyásáról szóló 
rendelethez 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a 
jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) 
bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata 
szükséges: 
 
1. Társadalmi hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs. 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A zárszámadás tartalmazza Sáska  község  Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 
rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen 
megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év 
lezárása után történik. 
3. Környezeti hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 
4. Egészségi következmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek. 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
nincsenek. 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) 

kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében, az önkormányzat a tárgyévet követően 
költségvetési beszámolót készít. A  jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet,  a 

polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. 

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Amennyiben rendelet alkotási  
kötelezettségének  nem tesz eleget az önkormányzat  mulasztásos törvénysértést követ el. 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 

Sáska , 2014. április 15.  

 

         Takács Lászlóné  
               jegyző  

 

 



 

Indokolás 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvén y 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az 
önkormányzati rendelethez  az alábbi indokolást terjesztem elő: 

 
Általános indoklás  
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartásról 
szóló örvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 161 §-ának (1) 
bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, 
amelynek része a szöveges beszámoló is.  
A zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig 
kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Képviselőtestülete 2/2014.(II.15.) önkormányzati  
rendeletével fogadta el a község 2014. évi költségvetését. A költségvetési rendelet év közben 
többször is módosításra került, ezekre az év közben jelentkező többletbevételek, az újonnan 
jelentkező kiadások biztosítása és az állami támogatások évközi módosulása miatt került sor.  
     
 
Részletes indokolás 
  
 A rendelet-tervezet 4 §-ból áll. 
 
Az 1 §-hoz 
A tervezet ezen paragrafusa a költségvetési bevételeket, kiadások, és pénzmaradványt 
tartalmazza 
 
A 2 §-hoz 
Ezen paragrafus a bevételi főösszeg forrásonkénti megosztását, kiadásait, valamint az 
elfogadott létszámkeretet határozza meg.  
 
A 3 §-hoz 
A 3 § a mérlegadatokat tartalmazza 
 
A 4 §-hoz 
 A 4 §  a rendelet hatálybalépéséről  rendelkezik. 
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