
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2014. évi 

költségvetési maradvány megállapításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

meghatározott feladatkörében a könyvvizsgáló, az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-

testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

I. 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 
E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és szerveire, 
valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények). 

II. 

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

 

A költségvetés főösszegei 

 

2. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását a következő 

összegekkel hagyja jóvá: 

a) költségvetési bevételeinek összege 5.698.549 eFt 

b) költségvetési kiadásainak összege  5.244.824 eFt 

c) költségvetési egyenleg összege 453.725 eFt 

ezen belül az egyenleg 

1. működési célú összege 216.118 eFt 

2. felhalmozási célú összege 237.607 eFt 

d) finanszírozási kiadások összege  164.755 eFt 

e) kiadások összesen 5.409.579 eFt 

f) költségvetés többlete 925.463 eFt 

g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele 224.268 eFt 

h) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele 189.646 eFt 

i) államháztartáson belüli megelőlegezés összege 48.605 eFt 

j) a bevételek összesen 6.335.042 eFt 

k) a költségvetés összesített egyenlege 925.463 eFt 

 

 

3.§ 

 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatala, továbbá az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 

költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban az I/1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatala, továbbá az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi 

költségvetési beszámolójának bevételei kiemelt előirányzatonként a költségvetési kiadásokat 



kiemelt előirányzatonként és előirányzat-csoportonként I/8. - I/9. számú mellékletek szerint hagyja 

jóvá. 

 

(3) Az Önkormányzat összevont 2014. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az I/6. 

melléklet mutatja be.  

 

(4) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi elemi költségvetési beszámolójának szöveges 

indoklását a II/1. számú melléklet tartalmazza. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi 

elemi költségvetési beszámolójához kapcsolódó kimutatásokat a II/2.-II/8. számú mellékletek 

tartalmazzák. 

 

(5) Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi elemi 

költségvetési beszámolójának szöveges indoklását a III/1., IV/1. számú mellékletek tartalmazzák. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi elemi 

költségvetési beszámolójához kapcsolódó kimutatásokat a III/2.-III/6.; IV/2.-IV/3. számú 

mellékletek tartalmazzák. 

 

(6) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi maradványkimutatását az I/3. számú 

melléklet mutatja be. 

 

(7) Kiskunhalas Város Önkormányzat 2014. évi összevont vagyonkimutatását forgalomképesség 

szerint az I/4. számú melléklet mutatja be. 

 

(8) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi eredménykimutatását az I/5. számú 

melléklet mutatja be. 

 

(9) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi beruházási és felújítási előirányzatait 

feladatonként, illetve célonként az I/11. számú melléklet mutatja be. 

 

(10) Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak 

előirányzata és teljesítését az I/12. számú melléklet tartalmazza. 

 

(11) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi állami támogatás előirányzatát és teljesítését az I/13. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

(12) Kiskunhalas Város Önkormányzata általános tartalék és céltartalékok 2014. évi kimutatását az I/14. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

(13) Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 2014. évi kötelezettségek és 

a saját bevételek várható összegét az I/15. számú melléklet tartalmazza. 

 

(14) Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti 

bontásban és összesítve az I/16. számú melléklet tartalmazza. 

 

(15) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi kötelező 

feladatainak kiadásait és bevételeit az I/17. számú melléklet tartalmazza. 

 

(16) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi önként 

vállalt feladatainak kiadásait és bevételeit az I/18. számú melléklet tartalmazza. 



 

(17) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi állami 

feladatainak kiadásait és bevételeit az I/19. számú melléklet tartalmazza. 

 

(18) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi összevont könyvviteli mérlegét az I/2. számú 

melléklet mutatja be. 

4. § 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett, és átlagos 

statisztikai állományi létszáma, valamint a közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként az I/10. 

számú melléklet részletezi. 

 

5. § 

A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának teljesítését 1.560.199 eFt-ban állapítja 

meg. 

6. § 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi maradványát és alulfinanszírozását az I/7. 

számú melléklet szerint állapítja meg. 

 

7.§  

A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezés összegének teljesülését 48.605 eFt-ban 

állapítja meg. 

 

8. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Kiskunhalas, 2015. május 28. 

 

 

 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/     /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      jegyző 

 

Záradék: 

 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való 

kifüggesztéssel megtörtént. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. május 29. 

 

        /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

         jegyző 

 

 


