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A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete 

a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében és 34.§ (4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. 

évi CVIII. törvény 23. § (5) bekezdésében és 182. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, 

valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 

rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. 

évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:           

 

1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelet (a      

továbbiakban: R.) 2. § (1)-(6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„(1)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi összes bevételét 22.429.610 

eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételeket 17.925.103 eFt-ban hagyja jóvá, melynek 

jogcímei: 

       Költségvetési bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről  3.559.775 eFt 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   7.170.146 eFt 

- közhatalmi  bevételek  3.637.494 eFt 

- működési bevételek   2.867.995 eFt 

 - felhalmozási bevételek 364.651 eFt 

- működési célú átvett pénzeszközök  77.465 eFt 

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   247.577 eFt 

 

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 9.  

mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)  A 2014. évi összes kiadást 22.429.610 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások 

összegét 21.025.965 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (3),(5) és (6)  bekezdések 

tartalmazzák. 

 

(3) Költségvetési kiadások: 

- személyi juttatások        3.177.168 eFt 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó            862.535 eFt 

- dologi  kiadások          5.071.953 eFt 

- ellátottak pénzbeli juttatásai             413.606 eFt 

-  egyéb működési  célú kiadások          2.586.115 eFt   

                ebből: működési célú tartalék             898.205 eFt 

 

A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 

10.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

 



(4) A  költségvetési hiány összegét   3.100.862 eFt-ban, ebből a működési hiányt  1.698.859 

eFt-ban, a fejlesztési hiányt 1.402.003 eFt-ban állapítja meg. 

 

 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

 

Előző évek  pénzmaradványának igénybevétele 

         Működési célra:                                                                1.932.540 eFtt 

         Felhalmozási célra:                                                           1.891.897 eFt 

Egyéb finanszírozási bevétel (betét megszüntetése) 

 felhalmozási  célra                                                                     206.178 eFt 

 

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                                473.892 eFt                           

                                    Finanszírozási bevételek összesen:     4.504.507 eFt 

 

Finanszírozási  kiadások: 

Felhalmozási célú hitel és lízing kiadás                                         29.096 eFt 

Felhalmozási célú hitel és lízing kiadás   

az adósság-konszolidáció keretében                                         1.140.868 eFt 

Egyéb finanszírozási kiadás  (működési célú)                             233.681 eFt 

                                     Finanszírozási kiadások összesen:     1.403.645 eFt 

  

 

  

(5)  A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 7.251.748 eFt-ban állapítja meg, 

melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás és egyéb felhalmozási kiadás 713.321 

eFt,céltartalék összege 4.160 eFt, feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza. 

 

(6)  A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 1.662.840 eFt-ban állapítja meg, melyből 

a felújítási célú pénzeszközátadás 303.662 eFt, céltartalék összege 6.229 eFt, célonkénti 

részletezését a 8. melléklet tartalmazza.” 

  

2. §   (1)   A R. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.és  10.   melléklete helyébe jelen rendelet  1.,2.,3., 

4., 5., 6., 7., 8., 9. és  10.  melléklete lép. 

          (2)  A R. 5.a és 6.a  melléklete a jelen rendelet 11. és 12.  mellékletével  módosul. 

 

3. § (1)  Jelen rendelet  a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

        (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a 2014. költségvetési év vonatkozásában kell   

alkalmazni. 

    

 

 

  Dr. Kovács Gábor  

                   jegyző 

Balaicz Zoltán 

                          polgármester 

 
Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2014. IV. negyedévi ei.módosítás” xls. dokumentumban 

találhatóak 
 

 

http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/23821/Masolat_eredetije2014_utolso_ei__modositas.xls


 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA 

 

 

Tárgy:     A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

 ZMJVK 10/2015. (II.05.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4/2014.(II.06.) sz. közgyűlési határozat II. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

II.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2014. évi 

költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

ezer forintban 

Megnevezés 
 

Sor- 

szá

m 

 tárgy- 

év 

Saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettség a tárgyévet követő 

      
 1. évben  2. évben  3. évben 

 Helyi adók  01 3 363 544 3 700 000 3 750 000 3 900 000  

 Osztalékok, koncessziós díjak, 

hozambevételek 

 02     

 Díjak, pótlékok, bírságok  03 32 950 10 000 10 000 10 000 

 Tárgyi eszközök, immateriális javak, 

vagyoni értékű jog értékesítése, 

vagyonhasznosításból származó bevétel 

 04 364 471 220 000 200 000 150 000 

 Részvények, részesedések értékesítése  05 180    

 Vállalat értékesítéséből, privatizációból 

származó bevételek 

 06     

 Kezességvállalással kapcsolatos 

megtérülés 

 07     

 Saját bevételek (01+... +07)  08 3 761 145 3 930 000 3 960 000 4 060 000 

 Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 1 880 573 1 965 000 1 980 000 2 030 000 

 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettség 

(11+...+18) 

 10  

46 151 

 

 

34 810 

 

63 758 

 

63 758 

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  11 22 381 34 810 63 758 63 758 

 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  12     

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból 

eredő fizetési kötelezettség 

 13     

 Adott váltóból eredő fizetési 

kötelezettség 

 14     

 Pénzügyi lízingből eredő fizetési 

kötelezettség 

 15 23 770    

 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 

 16     



Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 

17     

 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 

 18     

 Tárgyévben keletkezett, illetve 

keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség (20+...+27) 

 19  

12 819 

   

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  20 12 819    

 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  21     

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból 

eredő fizetési kötelezettség 

 22     

 Adott váltóból eredő fizetési 

kötelezettség 

 22     

 Pénzügyi lízingből eredő fizetési 

kötelezettség 

 24     

 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 

 25     

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 

26     

 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 

 27     

 Fizetési kötelezettség összesen (10+19)  28 58 970 34 810 63 758 63 758 

 Fizetési kötelezettséggel csökkentett 

saját bevétel (09-28) 

 29 1 821 603 1 930 190 1 916 242 1 966 242 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások 

teljesítését, különös figyelemmel az adósságszolgálat kamatváltozásokból eredő esetleges 

növekedésére, és erről adjon tájékoztatást a közgyűlés részére.  

 

        Határidő: az éves zárszámadás 

        Felelős:    Balaicz Zoltán polgármester 
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