Pest Megye Közgyűlésének 5/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete
Pest Megye Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról 1
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1)
(2)
2. § (1)

(2)

(3)
3. § (1)
(2)
(3)

A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.
A rendeletben az Önkormányzat és a Hivatal alkot egy-egy címet.
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 3/2014.(II.25.)
önkormányzati rendelete végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában
a)2 az 1. melléklet szerinti részletezésben és összesen 827 166 ezer forint bevétellel
hagyja jóvá,
b) a 3. melléklet szerinti részletezésben és összesen 644 520 ezer forint kiadással hagyja
jóvá.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló Pest Megye
Közgyűlésének 3/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete végrehajtását a Hivatal
vonatkozásában
a)3 a 2. melléklet szerinti részletezésben és összesen 455 471 ezer forint bevétellel
hagyja jóvá,
b) a 4. melléklet szerinti részletezésben és összesen 429 376 ezer forint kiadással
hagyja jóvá,
c) a Hivatal létszámkerete 30 fő.
A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2014. évi bevételeit és kiadásait ágazatonként
az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
A Közgyűlés az Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint
fogadja el.
A Közgyűlés a Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el.
A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal egyéb működési és felhalmozási célú átadott
pénzeszközeinek teljesítését a 8. melléklet szerint fogadja el.

4. §

A Közgyűlés jóváhagyja a 2014. évi költségvetés teljesítésének mérlegszerű bemutatását
a 9. melléklet szerint az Önkormányzat és a 10. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.

5. §

A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2014. évi kiemelt feladatainak kiadási
teljesülését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A Közgyűlés az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak 2014. évi bevételeit a 12.
melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Közgyűlés jóváhagyja a 2014. évi vagyonmérleget a 13. melléklet szerint az
Önkormányzat és a 14. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.

8. §

A Közgyűlés jóváhagyja a 2014. évi maradványkimutatást a 15. melléklet szerint az
Önkormányzat és a 16. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.

9. §

A Közgyűlés jóváhagyja a 2014. évi eredménykimutatást a 17. melléklet szerint az
Önkormányzat és a 18. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.

10. §

A Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat
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a) a 2014. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások
elszámolását (19. melléklet),
b) az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és
egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maraványainak elszámolását (20.
melléklet),
c) önként vállalt feladatok 2014. évi kiadásainak teljesülését (21. melléklet),
d) forgalomképtelen ingatlan állományának kimutatását (22. melléklet).
11. §

A Közgyűlés jóváhagyja a 2014. december 31-i vagyonkimutatást a 23. melléklet szerint
az Önkormányzat, továbbá a 24. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.

12. §

A Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi „0”-ra leírt, de használatában levő, illetve
használaton kívüli eszközök állományát a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

A Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásainak összegét a 26.
melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségeket a 27. melléklet, a részesedések alakulását a 28. melléklet
szerint hagyja jóvá.

15. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Szép Tibor s.k.
Pest Megye Önkormányzatának
jegyzője

Szabó István s.k.
Pest Megye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke

INDOKOLÁS

Általános indokolás
Pest Megye Önkormányzata államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (1)
bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva
alkotja meg 2014. évi zárszámadási rendeletét.
A rendelet és mellékletei az Áht.-ban és annak végrehajtási rendeletének megfelelően, a helyi
sajátosságok figyelembevételével került összeállításra.

Részletes indokolás
1.§
A zárszámadási rendelet hatályát és a költségvetési címrendet határozza meg.
2.§
Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés bevételi
és kiadási főösszegének teljesítését, létszámkeretét, a hozzá kapcsolódó 1-5. számú mellékletekben
meghatározott kiemelt előirányzatonkénti részletezésben és ágazatonként, kötelező és önként vállalt
feladatonkénti felosztásban határozza meg.
3.- 14.§
Az 6.- 28. számú melléklet a zárszámadási rendelet táblázatrendszere. Pest Megye Önkormányzata és
a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait és vagyoni helyzetét a vonatkozó
jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően mutatja be.
15.§
Hatályba léptető rendelkezés

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének Pest Megye Önkormányzata
2014. évi zárszámadásáról szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata
Pest Megye Önkormányzata 2014. évi zárszámadási rendeletében (továbbiakban: Rendelet) foglaltak
várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján –
alábbiakban összegezhetők.
1. A Rendelet valamennyi jelentős hatása
1.1 A Rendelet valamennyi hatása, különösen:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai – a Rendelet közvetlen hatással van Pest Megye
Önkormányzata kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatainak ellátása érdekében végzett
tevékenység bevételeinek és kiadásainak számviteli elszámolására. Célja, hogy a jogszabályoknak
megfelelően megbízható és valós képet adjon az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzügyi
teljesítéséről és vagyoni helyzetéről.
Környezeti, egészségügyi következmények - a Rendeletnek a jelenlegi helyzethez viszonyítva
nincsenek környezeti, egészségügyi következményei.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás – a Rendelet többlet adminisztratív terhet nem
keletkeztet.
2. A Rendelet megalkotásának szükségessége – magasabb szintű jogszabály, az Áht. előírja.
3. A Rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények – az önkormányzat
törvényességi felügyeletét gyakorló kormányhivatal által a jogalkotási kötelezettség elmulasztásának
megállapítása mellett a központi költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztése.
4. A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek – a
Rendelet megalkotása esetén az alkalmazása többlet személyi feltételt nem igényel, továbbá a
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.

