
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dunavarsány Város 
Önkormányzatának 2014. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 
 
1. § A rendelet hatálya Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak 
bizottságaira, valamint intézményeire terjed ki. 
 
2. § (1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően  

 
2.895.045 E Ft bevétel, melyből 
2.560.619 E Ft költségvetési bevétel 
   334.426 E Ft finanszírozási bevétel 

és 
2.304.883 E Ft kiadási, melyből 
1.692.629 E Ft költségvetési kiadás 
   612.254 E Ft finanszírozási kiadás 

 
összeggel jóváhagyja. 
 
(2) A főösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a 
Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Felhalmozási kiadásai összesen:     354.560 EFt 
 Ebből:  

- Beruházási kiadások     127.306 E Ft 
- Felújítási kiadások    143.680 E Ft 
- Felhalmozási c. pe. átadás     83.574 E Ft 

 
Működési kiadások összesen:     1.338.069 E Ft 
 Ebből: 

- Személyi jellegű kiadások (járulékokkal     388.708 E Ft 
- Dologi és egyéb folyó kiadások      479.019 E Ft 
- Ellátottak pénzbeli juttatásai        70.845 E Ft 
- Egyéb műk.célú kiadások      399.497 E Ft 

 
Finanszírozási kiadások        612.254 E Ft 
 
3. § (1) Az 001. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat 

a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, 
b) bevételek, támogatások- és támogatásértékű bevételeit, 
c) felhalmozási és felújítási kiadásait célonként, 
d) az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 

mérlegszerű bemutatását. 
 

(2) A 002. számú melléklet tartalmazza a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 
a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, 
b) a hivatal működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű 

bemutatását. 
 
(3) A 003. számú melléklet tartalmazza a Weöres Sándor Óvoda 

a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, 
b) az óvoda működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű 

bemutatását. 



 
(4) A 004. számú melléklet tartalmazza a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 

a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, 
b) a művelődési ház, valamint a könyvtár működési és felhalmozási célú 

bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását. 
 

(5) Az 5. számú melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, 
hozzájárulásokat részletezi. 
 
(6) A 6. számú melléklet az önkormányzat és intézményei maradványának kimutatását tartalmazza. 
 
(7) A 7. számú melléklet az önkormányzat és intézményei összesített mérlegét tartalmazza. 
 
(8) A 8.1. melléklet az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli 
mérlegben értékkel szereplő eszközökről. 
 
(9) A 8.2. melléklet az önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben szereplő 
forrásokról. 
 
(10) A 9. számú melléklet a pénzeszközök változását vezeti le. 
 
(11) A 10. számú melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket 
részletezi. 
 
(12) A 11. számú melléklet az adósságállomány részletezését tartalmazza. 
 
(13) A 12. számú melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be. 
 
(14) A 13. számú melléklet a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását mutatja be. 
 
4.§ A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
5. § Az Önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya 
nem volt. 
 
6. § Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba. 
 
 
 
 
             Gergőné Varga Tünde      dr. Szilágyi Ákos 

polgármester      jegyző 
 
 
ZÁRADÉK: 
A rendelet 2015. április 15. napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.  
 
 
 
 
        dr. Szilágyi Ákos 
                    jegyző 
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