
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2013. évi 
pénzmaradvány megállapításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV törvény 91.§ (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. 
CXCV. törvény 89. §-a szerinti feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló, az Önkormányzati 
Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, a Pénzügyi, 
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

 
I. 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és 
szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: 
intézmények). 
 

II. 
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

 
A költségvetés főösszege 

 
2. § 

 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását a következő 
összegekkel hagyja jóvá: 

a) a tárgyévi költségvetési bevételeinek összege 8.061.792 eFt 

b) a tárgyévi költségvetési kiadásainak összege  7.155.766 eFt 

c) finanszírozási célú bevételek összege 58.265 eFt 

d) finanszírozási célú kiadások összege  858.364 eFt 

f) bevételek összesen 8.120.057 eFt 

g) kiadások összesen 8.014.130 eFt 

h) költségvetés többlete 105.927 eFt 

 
A megelőző év tényadatait az I/1.1. számú melléklet tartalmazza. 

 
3.§ 

 
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Polgármesteri 

Hivatal, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatala, továbbá az Önkormányzat által 
irányított költségvetési szervek költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban az I/1. 
számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 



(2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Polgármesteri 
Hivatal, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatala, továbbá az Önkormányzat által 
irányított költségvetési szervek 2013. évi költségvetési beszámolójának bevételei kiemelt 
előirányzatonként a költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és előirányzat-
csoportonként I/9. - I/11. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 

 
(3) Az Önkormányzat összevont 2013. évi pénzforgalom egyeztetését az I/17. melléklet 

mutatja be.  
 

(4) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2013. évi elemi költségvetési beszámolójának 
Kiegészítő melléklete - szöveges indoklását a II/1. számú melléklet tartalmazza. 

 
(5) Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi 

elemi költségvetési beszámolójának Kiegészítő melléklete - szöveges indoklását a III/1., 
IV/1., V/1. számú mellékletek tartalmazzák. 

 
(6) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési tájékoztatóját az I/24. 

számú melléklet mutatja be. 

 
(7) Kiskunhalas Város Önkormányzata elemi és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 

2013. évi összevont költségvetési tájékoztatóját az II/3., III/3., IV/3., és V/3. számú 
mellékletek tartalmazzák. 

 
(8) Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és 

kiadásainak előirányzata és teljesítését az I/16. számú melléklet tartalmazza. 

 
(9) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2013. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait és 

teljesítését az I/8. számú melléklet mutatja be. 

 
4. § 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett, 
betöltött létszáma, valamint a közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként az I/12. 
számú melléklet részletezi. 

 

5. § 

A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának teljesítését 1.336.918 eFt-ban 
állapítja meg. 

 

6. § 

A Képviselő-testület az állami támogatásokkal való elszámolást az I/21. számú melléklet szerint 
fogadja el.  
 

7. § 
 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi pénzmaradványát az I/18. 
számú melléklet szerint állapítja meg. 

 



(2)  Kiskunhalas Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi jóváhagyott 
pénzmaradványát az I/19. számú melléklet szerint határozza meg. 

 
8. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Kiskunhalas, 2014. április 24. 

 
 
 
 

         Gyovai István                                                        Dr. Ferenczi Mária  
polgármester                                                                   jegyző   

 
 
Záradék:  
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 
való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2014. április 25. 
 
 
 
 
 
                          Dr. Ferenczi Mária         
                                     jegyző 


