
Budakalász Város Önkormányzat  
13/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról a következőket 
rendeli el:  

I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 

Az Önkormányzat költségvetésének 2014. évi teljesítése főösszegei 

1. § 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2014. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását e rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően 
 

 1 811 834 E Ft költségvetési bevétellel 
   301 996 E Ft előző évi maradvány felhasználással 

      13 484 E Ft működési célú finanszírozási bevétellel 
 
 
 

1 696 720 E Ft költségvetési kiadással 
   235 368 E Ft finanszírozási kiadással 
   195 226 E Ft 2014. évi maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

2. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, 
kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) 
feladatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá. 

3. § 

(1) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt 
előirányzatonkénti bontásban a 2-6. mellékletek szerint határozza meg az alábbiak szerint: 

A Nyitnikék Óvoda bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint, 

A Telepi Óvoda bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint, 

A Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint, 

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint, 

A Kalászi Idősek Klubja bevételeit és kiadásait a 6 melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 
7. melléklet szerint hagyja jóvá. 
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(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervhez nem rendelt önkormányzati bevételeit és kiadásait kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület e rendelet 8. melléklete szerinti bevételi főösszegből a közhatalmi bevételeit, a 
költségvetési támogatását és felhalmozási célú saját bevételeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(5) A Képviselő-testület az államháztartáson belülre nyújtott támogatásait és az államháztartáson kívülre 
átadott pénzeszközeit jogcímenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(6) A Képviselő-testület az általános és céltartalékait jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(7) A Képviselő-testület a felújításait jogcímenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(8) A Képviselő-testület a beruházásait jogcímenként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(9) A Képviselő-testület a 2014. év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához terv szerint a Stabilitási 
törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, a 11 és a 13. számú mellékletek 
szerint határozza meg. 

A zárszámadási rendelet tájékoztató adatai 

4. § 

(1) A Képviselő-testület az Uniós támogatással megvalósuló projektjei bemutatását a 14. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(3) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó hitelek törlesztéseit és fejlesztési kiadásait évenkénti 
ütemezésben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

 

 

 

 

A 2014. évi maradvány 

5. § 

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek tárgyévi maradványát az alábbiak szerint fogadja el. A 
maradvány levezetését a rendelet 18. melléklete, az intézmények 2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalásait 
a 20. melléklete tartalmazza. 

 

 

 

E Ft-ban 
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Megnevezés  2014. évi költségvetési maradvány  

    

Önkormányzat mindösszesen 195 226 

Ebből:  

Önállóan működő intézmények  

Nyitnikék Óvoda -742 

Telepi Óvoda -529 

Kós Károly Általános Művelődési Központ -431 

Bölcsőde -371 

Kalászi Idősek Klubja 292 

Polgármesteri Hivatal -5 696 

 Önkormányzat és szakfeladatai 202 703 

 

(2) Az önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetési előirányzataiba beépítésre kerültek a költségvetési 
szervhez nem rendelt előirányzatok áthúzódó kötelezettségvállalásai. 

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek szabadon felhasználható pénzmaradványából 61 E Ft-ot von el 
a 19. mellékletben részletezettek szerint. 

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 195.226 E Ft maradványáról a 
következőképpen rendelkezik: 

Maradvány:         195 226 E Ft 

Elvont maradvány:                  292 E Ft 

A 2015. évben szabad felhasználású maradvány:    194.924 E Ft 

 

 (5) A szabad felhasználású maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetés év közbeni 
módosítása során dönt. 

6. § 

(1) A Képviselő-testület a pénzkészlet változását költségvetési szervenként a 21. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) A 2014. évi költségvetés teljesülésének működési és felhalmozási egyensúlyát a 22. melléklet mutatja be.  

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a 
részesedések alakulását a 23. melléklet mutatja be. 

 

 

7. § 

Hatályba léptető rendelkezés 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
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Rogán László 
polgármester 

 

Dr. Udvarhelyi István 
jegyző  

 
 
 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2015. május 28-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2015. május 29-én 
megtörtént. 
 
 
dr. Udvarhelyi István 
            jegyző 
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