
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat  

2014. évi költségvetés végrehajtásáról 
 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV törvény, ennek végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet, 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény valamint 
Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2014 (I.30.) számú többször 
módosított 2014. évi költségvetési rendelete alapján Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (továbbiakban: zárszámadás) az alábbi rendeletet 
alkotja: 

 
 

A rendelet hatálya 
1. §. 

 
(1) A rendelet hatálya Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, az 

önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra és azönállóan működő 
önkormányzati intézményre terjed ki. 

(2) A zárszámadás címrendje:  
a) Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
b) Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal 
c) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 

 
 

Az önkormányzati zárszámadás fő összegei 
2. §.  

 
(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi  
 a) bevételi főösszeget 739.260ezer forintban,  
 b) kiadási főösszeget  594.367ezer forintban  
határozza meg az 2. melléklet szerint.  
 
(2) A 2014. évi módosított pénzmaradvány összege 132.942ezer forint, amelyet a 10. 
melléklet mutat be. A melléklet alapján a 2015. évi általános tartalék összege 6.557 ezer 
forinttal nő. 
 
(3) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet fő és részösszegeit az 1-18. sz. mellékletek, a 
kiegészítő melléklet, valamint az 1. sz. függelék foglalják magukban. E mellékletek részét 
képezik a zárszámadási rendeletnek. 
 

Az önkormányzati zárszámadás részletei 
3. §.  

 

(1) Az önkormányzat és intézményeinek mérlegadatait összesen az 1. melléklet, intézményi 
egységenként pedig az 1/1-1/3 számú mellékletek mutatják be. Az önkormányzat összesen 
mérlegének főösszege 3.470.823 ezer Ft. 
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(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai előirányzatai 
összesen és költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. illetve a 
2/1-2/4 számú mellékletek mutatják be. 

(3) A felhalmozási kiadások 78.147 ezer forint, a felújítási kiadások 57.849 ezer forint 
(összesen  135.996 ezer forint), melyek teljesítését az 5. melléklet tartalmazza. 

(4) a/ Az általános tartalék év végén 2.517eFt, melynek évközi változásait a 12. melléklet 
mutatja be.  
b/ A 2013. évi költségvetési módosított pénzmaradvány 153.984 ezer forint, melyet a 9. 
melléklet mutat be. 
c/ Az Önkormányzat 2014. évben céltartalékot nem képzett. 

(5) Az éves létszám-előirányzat és annak teljesülése a költségvetési szervenként a 2/1-2/4 
mellékletekben látható. 

(6) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2014. évben:   4 fő 
Az Önkormányzatnál ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatottak létszáma: 6fő 

(7) A többéves kihatással járó feladatai az önkormányzatnakmegszűntek az állami 
adósságkonszolidáció által.  

(8) Közvetlenül az EU-s forrásokból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 
2014. évben nem voltak. 

(9) Ellátottak térítési díja nem került elengedésre méltányossági alapon sem.  

(10) 2014. évben az adófizetési kötelezettségek a Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának érvényben lévő adórendeletnek megfelelően kerültek kivetésre. Az 
adórendeletben foglaltakon felül adófizetési kedvezményben nem részesült senki. 
A helyi adóknál és a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként: 
Kedvezmények: 
Építményadó állandó lakosok részére első lakásig:   18.963 ezer Ft 

Telekadó: - állandó lakos  (85%)      6.885 ezer Ft 
   -belföldi lakos (75%)     24.984 ezerFt 
   - mentes terület     28.811 ezer Ft 

Mentességek: 
Idegenforgalmi adó 18. életévét ben nem töltött magánszemély, és iskolába járók               
részére:         4.688 ezer Ft 
Gépjárműadó igazolás alapján:           263 ezer Ft 
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 
mentesség: 

 Épület    Cím   Helységet használó szervezet 
 Polgármesteri Hivatal Cserszegtomaj, Dr.Bakonyi Károly u. 1. Hegybíró 
 Polgármesteri Hivatal Cserszegtomaj, Dr.Bakonyi Károly u. 1. Cserszegtomaji Polgárőrség 
 Teleház   Cserszegtomaj, Vadász utca 2.  Rendőrség 
 Polgármesteri Hivatal Cserszegtomaj, Dr.Bakonyi Károly u. 1. Járási Hivatal ügysegéd 

 

(11) Az Önkormányzat 2014. évben nem nyújtott egyéb kedvezményt, és nem engedett el 
kölcsön összegét sem. 

 
A költségvetési létszámkeret 

4. §. 
(1) Az önkormányzat létszáma: 
 - 58 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és 
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 - 58 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban 
állapítja meg, melyet a 2. melléklet tartalmaz. 
 

Záró rendelkezések 
5. §. 

 
(1) Ez a rendelet 2015. április 30. napján lép hatályba. 
 
 
Kelt: Cserszegtomaj, 2015. április 29. 
 
 
 
   Bartha Gábor sk.   dr.Milus Lajossk. 
 polgármester                jegyző    
 
 
 
Kihirdetve: 2015. április 30. 
 
 
 
dr.Milus Lajos sk. 
     jegyző 
 
 


