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BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2015. (….) önkormányzati rendelete 

a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 

1. §. (1) Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást  

117.623 E Ft Költségvetési bevétellel 

30.393 E Ft Költségvetési kiadással 

87.230 E Ft maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

 (1) Balatonakarattya Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kiadásait az 

1. mellékletben, bevételeit a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(2) Az finanszírozási kiadások az 1. mellékletben, a finanszírozási bevételek alakulásának 

kimutatásait a 2. melléklet szerint fogadja el. 

(3) Az Önkormányzat támogatásértékű kiadásait a 3. melléklet szerint fogadja el. 

(4) Az átadott pénzeszközök jogcímenkénti bontásait az 3. melléklet szerint fogadja el. 

(5) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el. 

(6) Az Önkormányzat által nyújtott társadalom és szociálpolitikai juttatások bontását a 5. 

melléklet szerint fogadja el. 

(7) Az Önkormányzat támogatásértékű bevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.  

(8) Az Önkormányzat által átvett pénzeszközök kimutatását a 6. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

(9) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet szerint fogadja el. 

(10) Az Önkormányzat helyi adó bevételeinek kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 
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(11) Az Önkormányzat tartalékainak kimutatását a 9. melléklet szerint fogadja el. 

(12) Az Önkormányzat pénzmaradványát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(13) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el. 

(14) Az Önkormányzat mérlegét a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.  

 

2.§. (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési 

kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

 
 
 
(2) Ez a rendelet 2015. június hó ……. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 
.......................................... ....................................... 

Polgár Beatrix jegyző Matolcsy Gyöngyi polgármester 
 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2015. június hó …….. 
 


