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Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2015. ápriHs 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 8/201 4.(II.25.) önkormányzati
rendeletével állapította meg a 2014. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91 (1) és (2) bekezdése alapján:

91. (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási
rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy,hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási
rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére táj ékoztatásul be kell nyújtani a
kincstár 68/A. szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési
beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
(2) A zárszámadási rendelettervezet előterj esztésekor a képviselő-testület részére
táj ékoztatásul a következő mérlegeket ás
kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat
felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lej árat, a Gst. 3. -a szerinti adósságot
keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségeket, a részesedések alakulását.



A fenti hivatkozású jogszabály alapján elkészítettük:
- Mezőberény Város 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját(Előterjesztés: I. rész)

- A beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatokat (Előterjesztés: II. rész, amelyhezhozzátartozik 2 db határozati javaslat)
- Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról szóló rendelettervezet (Előterjesztés: III. rész, amelyhez hozzátartozik I db rendelettervezet)
- A 2014. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása, ésaz Allami Számvevőszék részére való megküldéséről intézkedés (Előterjesztés: IV. rész,amelyhez hozzátartozik 1 db határozati javaslat)

Kérjük a Képviselő-testületet, az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat ésrendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Mezőberény, 2015. április 20. ‚71 )\

Szvitán Zoltán
Pénzügyi osztályvezető


