
Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 
15/2015.(V.14.) sz. rendelete az önkormányzat  
  2014. évi zárszámadásáról 
 

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli 
el.  

A rendelet hatálya 
1.§ 

 
A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. 

 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése 

 
2.§ 

 
(1) Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az önkormányzat 2014. évi teljesített 

költségvetési bevételeit és kiadásait a zárszámadási rendelet 3. számú mellékletében 
foglalt összevont pénzforgalmi mérlegnek megfelel en 

1.510.444.000,00 forint kiadással, 
1.892.512.000,00  forint bevétellel 

jóváhagyja. 

(2) A Képvisel -testület Harkány Város Önkormányzata bevételeit az 1. sz. mellékletnek 
megfelel en fogadja el. 

(3) A képvisel -testület Harkány Város Önkormányzat kiadásait a 2. sz. mellékletnek megfelel en 
fogadja el. 

(4) A képvisel -testület az Önkormányzat  a bevételek és kiadások m ködési,  fejlesztési és 
finanszírozási célú mérlegszer  bemutatását a 3.sz. mellékletnek megfelel en hagyja jóvá. 

(5) A Képvisel -testület az Önkormányzat 2014. évi feladatrendje szerinti bevételi el irányzatának 
teljesítését a 4.sz. mellékeltnek megfelel en hagyja jóvá. 

 (6) A Képvisel -testület az Önkormányzat 2014 évi feladatrendje szerinti   kiadási el irányzatának 
teljesítését, valamint a létszámok alakulását a 5. sz. mellékeltnek megfelel en hagyja jóvá. 

3.§ 

A Képvisel -testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseib l származó kötelezettségét 
célonkénti bontásban a 6/a.sz. mellékletek megfelel en hagyja jóvá. 

A Képvisel -testület az önkormányzat adósságállományát lejárat szerinti bontásban a 6/b sz. melléklet 
szerint hagyja jóvá.  

4.§ 



(1) Az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 147 585 e Ft f összegben, 
valamint annak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletnek megfelel en elfogadja. 
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 25 022 e Ft f összegben, valamint 
annak célonkénti részletezését a 8. számú mellékletnek megfelel en elfogadja. 
 

5.§ 
(1) A Képvisel -testület az önkormányzat által nyújtott államháztartáson belüli, illetve 
céljelleg  támogatásokat a 9.sz melléklet szerint hagyja jóvá. 
(2) Az önkormányzat az általa nyújtott közvetett támogatásokat bevételi jogcímenkénti 
bontásban a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

6.§ 
(1) Az önkormányzat a 2014. évi maradvány kimutatását a 11. sz. mellékletnek megfelel en hagyja 
jóvá. 

(2) Az önkormányzat a 2014. évi mérlegét a 12. sz. mellékletnek megfelel en fogadja el. 

(3) Az önkormányzat a 2014. évi eredmény kimutatását a 13. sz. mellékletnek megfelel en hagyja jóvá.  

7.§ 

(1) Az önkormányzat 2014. év december 31-i állapot szerinti 9 501 712 e Ft összeg  
vagyonát  a 14. számú mellékletnek megfelel  összetételben hagyja jóvá.  

(2) Az önkormányzat 2014. évi el irányzat felhasználás alakulásának bemutatását a 15. sz. 
melléklet szerint hagyja jóvá.  

8. § 

Záró rendelkezések 

(1)Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetésér l a jegyz  gondoskodik. 

Jelen rendeletet a képvisel -testület a 2015. május 7. napján megtartott ülésén fogadta el. 

 

 Baksai Endre Tamás     Dr. Markovics Boglárka  
  polgármester         jegyz  
 
 
 

Kihirdetve: 2014. május 14. 
 
 Dr. Markovics Boglárka 

  jegyz  
 


