Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a)
pontban meghatározott feladatkörében eljáró Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városés Gazdaságfejlesztési Bizottsága, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei
Szervezete és Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Baja Város Önkormányzat Képviselőtestületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet 2. melléklet 4.2.1. pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Baja
Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága és a könyvvizsgáló véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2014. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. melléklet szerinti összevont pénzügyi mérleg alapján
jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület a tárgyévi bevétel főösszegét 8 656 494 E Ft-ban, ezen belül
a) a költségvetési bevételek főösszegét 7 701 228 E Ft-ban,
b) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradványának igénybevételét 918 767 E Ftban,
c) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 36 499 E Ft-ban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a tárgyévi kiadások főösszegét 7 274 324 E Ft-ban, ezen belül
a) a költségvetési kiadások összegét 6 932 323 E Ft-ban,
b) a finanszírozási kiadások összegét 342 001 E Ft-ban,
állapítja meg.
2. §
(1) A képviselő-testület a Baja Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott
költségvetési szervek kiadásainak teljesítését a 2. melléklet, a bevételek teljesítését a 3. melléklet szerint
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felújítási feladattervének végrehajtását a 4. melléklet
szerint, a beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését az 5. melléklet szerint állapítja
meg.
(3) A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeretet és annak alakulását a 6. melléklet szerinti
tartalommal állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat által felvállalt kézfizető kezességi hitelek állományáról és
visszafizetési üteméről szóló kimutatást a 7. melléklet szerinti tartalommal, a hitelállomány alakulását a 8.
melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
alakulását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi maradványát a 10.
melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
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(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi maradványának részletes elszámolását a 11. melléklet
szerinti tartalommal állapítja meg.
4. §
(1) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2014. évi
alakulásáról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2014. december 31-jei állapotnak megfelelő vagyonkimutatást a 13. melléklet
szerinti tartalommal, 29 238 498 E Ft főösszeggel állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a 2014. december 31-jei állapotnak megfelelő a nullára leírt, de használatban lévő,
valamint a használaton kívüli eszközök állományát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a 2014. december 31-jei állapotnak megfelelő a kulturális javak állományát a 15.
melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a függő követelések, kötelezettségek és biztos (jövőbeli) követelések állományát a
16. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonának forgalomképesség szerinti alakulását a 2014. december
31-jei nyilvántartásnak megfelelően a 17., 18. és 19. mellékletek szerinti tartalommal állapítja meg.
5. §
(1) Ezen rendelet hatályba lépését követő három munkanapon belül a jegyző a 2014. évi beszámoló
elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről és a felülvizsgálat alapján elrendelt befizetési
kötelezettségekről az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek vezetőit írásban értesíti.
(2) A jegyző és az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek vezetői a jóváhagyott maradványt
rögzítik, felhasználáskor gondoskodnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Fercsák Róbert
polgármester

dr. Papp Zoltán
jegyző

ZÁRADÉK:
Ez a rendelet 2015. április 30. napján kihirdetésre került.

dr. Papp Zoltán
jegyző
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