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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) A Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3. § (1) A Képviselő-testület kiadások és a bevételek főösszegét a következők szerint 

állapítja meg: 

a)     8.992.596 E Ft  Költségvetési bevétellel,  

b)   11.072.309 E Ft  Költségvetési kiadással, 

c)     2.079.713 E Ft Költségvetési egyenleggel 

                                 ebből 

1.939.455 E Ft felhalmozási célú, 

 140.258 E Ft működési célú hiánnyal állapítja meg. 

 

d) a költségvetési hiány belső finanszírozása pénzmaradványból: 

 da) felhalmozási célú 1.812.788 e Ft, 

  

e) a költségvetési hiány külső finanszírozása 

   felhalmozási célú hitel felvételével 266.925 e Ft. 

 

(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a 

továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembe vételével a bevételi és a kiadási 

előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:  

a) működési célú bevételek 5.450.171 e Ft,  

b) felhalmozási célú bevételek 5.622.138 e Ft, 

c) működési célú kiadások 5.036.048 e Ft, 

d) felhalmozási célú kiadások 6.036.261 e Ft. 

(3) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembe vételével  

a) az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: 

     aa) működési célú bevételek 5.005.659 e Ft 

     ab) felhalmozási célú bevételek 5.603.815 e Ft 

          ac) a személyi jellegű kiadások: 86.343 e Ft, 

          ad) a munkaadókat terhelő járulékok: 20.923 e Ft, 

ae) a dologi jellegű kiadások: 1.031.410 e Ft, 

af) az ellátottak pénzbeli juttatásai:  0 e Ft, 

ag) a speciális célú támogatások: 457.163 e Ft, 

ah) átmeneti kölcsönök nyújtása 9.000 eFt, 

ai) a beruházások: 4.613.121 e Ft, 

aj) a felújítások: 635.229 e Ft, 

ak) hitelek törlesztése 45.731 eFt, 



al) az egyéb felhalmozási célú kiadások: 101.807 e Ft, 

am) kamatmentes kölcsön 3.500 eFt. 

     

b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és költségvetési 

kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint 

határozza meg: 

      ba) működési célú bevételek: 444.512 eFt, 

      bb) felhalmozási célú bevételek 18.323 eFt, 

bc) a személyi jellegű kiadások: 1.692.226 e Ft, 

bd) a munkaadókat terhelő járulékok: 459.252 e Ft, 

be) a dologi jellegű kiadások: 1.036.952 e Ft, 

bf) az ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft, 

bg) a speciális célú támogatások: 164.124 e Ft, 

bh) a beruházások:  81.486 e Ft, 

bi) a felújítások: 0 e Ft, 

bj) az egyéb felhalmozási célú kiadások:  

(4) A képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembe vételével a költségvetési 

létszámkeretet 2014. június 30-áig 563 főben, a közcélú foglalkoztatottak létszámkeretét 85 

főben, a 21. mellékletben részletezve határozza meg. 

(5) A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembe 

vételével a 17. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg: 

a) általános tartalék 5.039 e Ft, 

b) működési célú céltartalék: 87.448 e Ft, 

c) fejlesztési célú céltartalék: 541.555 e Ft. ” 

2. § A Rendelet 

a) 2. melléklete helyébe a jelen rendelet  1. melléklete lép, 

b) 2.1. melléklete helyébe a jelen rendelet  2. melléklete lép, 

c) 3. melléklete helyébe a jelen rendelet  3. melléklete lép, 

d) 3.1  melléklet helyébe a jelen rendelet 4.  melléklete lép, 

e) 3.2 melléklet helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép, 

f) 3.3  melléklet helyébe a jelen rendelet 6.  melléklete lép, 

g) 3.4 melléklet helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép, 

h) 4 melléklet helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép, 

i) 4.2.1 melléklet helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép, 

j) 4.2.2 melléklete helyébe a jelen rendelet  10. melléklete lép, 

k) 4.3.1 melléklete helyébe a jelen rendelet  11. melléklete lép, 

l) 4.3.2 melléklete helyébe a jelen rendelet  12. melléklete lép, 

m) 5 melléklete helyébe a jelen rendelet  13. melléklete lép, 

n) 6 melléklet helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép, 

o) 7 melléklet helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép, 



p) 8 melléklet helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép, 

q) 11 melléklet helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép, 

r) 11.2 melléklet helyébe a jelen rendelet 18. melléklete lép, 

s) 11.3 melléklet helyébe a jelen rendelet 19. melléklete lép, 

sz) 12 melléklet helyébe a jelen rendelet 20. melléklete lép, 

t) 15 melléklet helyébe a jelen rendelet 21. melléklete lép, 

ty) 16 melléklet helyébe a jelen rendelet 22. melléklete lép, 

u) 16.1 melléklet helyébe a jelen rendelet 23. melléklete lép, 

ú) 17 melléklet helyébe a jelen rendelet 24. melléklete lép, 

ü) 18 melléklet helyébe a jelen rendelet 25. melléklete lép, 

v) 21 melléklet helyébe a jelen rendelet 26. melléklete lép, 

z) 23.1 melléklet helyébe a jelen rendelet 27. melléklete lép, 

zs) 23.2 melléklet helyébe a jelen rendelet 28. melléklete lép. 

 

3. § Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző  

 

Szabó József 

polgármester 

 

 

 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2014. 

augusztus 27. napján tartott ülésén alkotta, 2014. augusztus 28. napján kihirdetésre került.  

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző



A 2014. évi költségvetési rendelet (a módosító rendelet 1-28. mellékletei által) módosított 

mellékletei 

2. melléklet:az önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege 

2.1 melléklet: az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegéről 

3. melléklet: önkormányzati bevételek forrásonként  

3.1 melléklet: Önkormányzat feladatok bevételeinek terve forrásonként  

3.2 melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételeinek terve 

3.3 melléklet: EGOMIR és önállóan működő  intézmények bevételei forrásonként 

3.4 melléklet: Városi Könyvtár és Közösségi Ház bevételei forrásonként 

 

4. melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, gazdasági 

szervezettel rendelkező intézményenként, mérlegszerűen  

      4.2.1 melléklet: Önkormányzati feladatok kiadásai   

      4.2.2 melléklet: A Polgármesteri Hivatal kiadásai  

      4.3.1 melléklet: EGOMIR és önállóan működő intézmények kiadásai 

      4.3.2 melléklet: Városi Könyvtár és Közösségi Ház kiadásai 

     5. melléklet: Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  

         önkormányzati szinten  

6. melléklet: Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten  

7. melléklet: Felújítási előirányzatok célonként  

8. melléklet: Felhalmozási kiadások feladatonként 

11. melléklet Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata 

11.2 melléklet: az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai  

11.3 melléklet: az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához  

12. melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönök állománya és évenkénti bevételi 

előírása  

15. melléklet: az önkormányzat támogatásértékű kiadásai és pénzeszköz átadásairól 

16. melléklet: az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások kiadásairól 

16.1 melléklet: Szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások kiadásairól 

17. melléklet: az önkormányzat általános és céltartalékairól 

18. melléklet: az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és 

kiadásai 

21. melléklet: az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, 

intézményenként, valamint a közcélú foglalkoztatottak létszámterve 

23.1 melléklet: az önkormányzati Intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása, 

23.2 melléklet: az önkormányzati Intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása. 

 


