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BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2015. (V. 12.)  

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

Baktalórántháza Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtása 
 

Baktalórántháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetés 
végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtását  
 

1 762 896 E Ft Költségvetési bevétellel 

1 502 693 E Ft Költségvetési kiadással  

       és     260 203 E Ft helyesbített maradvánnyal 
 
hagyja jóvá. 
 
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
 

2. § 
 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a 
következők szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat összevont működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet 
szerint, míg a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

(2) Baktalórántháza Város Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a  3. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(3) Baktalórántházai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 
a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(4) A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 
5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 
3. § 

 
(1) Baktalórántháza Város Önkormányzata maradványának alakulását a 6. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

(2) A pénzeszköz változást az 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(3) Baktalórántháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 8. mellékletben eredmény-
kimutatását a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(4) Baktalórántháza Város Önkormányzata által céljelleggel juttatott támogatásokat a 10. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
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(5) Baktalórántháza Város Önkormányzata záró adósságállományát a 11. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(6) Az Önkormányzat 2014. évi mérlegét a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
 

4. § 
 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 
2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 
 

5. § 
 

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési 
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse. 
 

6. § 
 
 

Ez a rendelet 2015. május 13.-án lép hatályba. 

 

 
Nagy Lajos sk. 
Polgármester 

Dr. Tóth Árpád sk. 
Jegyző 

 

 
A rendelet kihirdetve: 2015. május 13-án. 
 
 

Dr. Tóth Árpád 
Jegyző 

 


