
Dunaföldvár Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének   4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  
4/2014.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34.§-ban 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában  meghatározott  
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
1.§. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(III.10.) Önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet)  2.§. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2014. évi költségvetésének 
költségvetési bevételét     2.214.472 e Ft-ban, melyen belül 
                                                                                                 

   a) működési költségvetési bevételét           1.397.239     e Ft-ban,  

 melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele   194.935  eFt 

     kötelező feladatok működési bevétele  1.202.304  eFt 

   b) felhalmozási költségvetési bevételét       817.233     e Ft-ban, 

 melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele  139.930  eFt 

         kötelező feladatok felhalmozási bevétele         677.303  eFt 

   Felhalmozási célú finanszírozási bevételét          0        e Ft-ban   

   Előző évi pénzmaradványát                             300.496 e Ft-ban   állapítja meg, s ezáltal                              

 a 2014. évi bevételek összevont összege :  2.514.968 e Ft. 

   (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési kiadását  2.514.968    
eFt-ban, melyen  

      belül         

   a) működési költségvetési kiadását        1.293.678  e Ft-ban, ezen belül  
aa) személyi jellegű kiadásokat           348.926  e Ft-ban, 
ab) munkaadókat terhelő járulékokat  90.373  e Ft-ban, 
ac) dologi jellegű kiadásokat     334.077 e Ft-ban, 
ad) társadalom-és szociálpolitikai 
      juttatásokat                             46.924  e Ft-ban, 
ae) működési c. pénzeszközátadást 473.378 e Ft-ban, 
af)  általános tartalékát                              0        e Ft-ban, 
 
melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása 277.222  eFt 
   kötelező feladatok működési kiadása        1.016.456  e Ft               

 



         

   b) a felhalmozási költségvetési kiadását 1.221.290  e Ft-ban, ezen belül 
           
  ba) a  beruházások előirányzatát                   751.194  e  Ft-ban, 

 bb) a   felújítások előirányzatát                     126.600  e Ft-ban,      
 bc) az  adott kölcsönök előirányzatát                   500  e Ft-ban, 
 bd) a  hosszú lejáratú hitelek visszafizetési 
       előirányzatát                                              297.795  e Ft-ban, 
 be) a  hosszú lejáratú  hitel kamata  
       előirányzatát                                                  5.974  e Ft-ban, 

          bf) fejlesztési tartalék előirányzatát                     8.100  e Ft-ban 
          bg) támog.értékű fejlesztési  célú kiadás              7.301 e Ft-ban     
          bh) Beruházási célú visszatérítendő támogatás   23.826 e Ft-ban        állapítja meg. 

 
melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása 185.433 eFt 
   kötelező feladatok felhalmozási kiadása          1.035.857 eFt 
 
  

A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”  
 
2.§. A bevételi előirányzatok jogcímenkénti változását a rendelet 1. melléklete, a kiadási 
előirányzatok jogcímenkénti változását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  
 
3.§. A Rendelet 2.1.2. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 
 
4.§. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 
           01-től kell alkalmazni. 
 
       (2) A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 
Dunaföldvár, 2015.  február 24. 

 

 

 

 
          Horváth Zsolt     Bárdos Lászlóné dr.  

           polgármester                                                 címzetes főjegyző 

 

Záradék: 

 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Dunaföldvár, 2015. február 27.             

 

 

 

        Bárdos Lászlóné dr. 

          címzetes  főjegyző 
 
 


