
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2015.(II.03.) önkormányzati rendelete 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.03.) 

rendelete módosításáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés d) és f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 
Áht.) 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Balassagyarmat Város Önkormányzata 
(továbbiakban: önkormányzat) 2014. évi költségvetésének módosításáról (továbbiakban: rendelet) az 
alábbi rendeletet alkotja:  
 

1.§ 
 

A Rendelet 2.§ ( 1 ) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

"(1) A Képviselő-testület Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének főbb 
egyenlegeit az alábbiak szerint állapítja meg ": 
                                                                                                                                                 e Ft 

Megnevezés 2014.év e.ei. 2014.év 
mód.ei. 

Módosítá
si javaslat 

2014.év 
mód.ei. 

Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN 3 791 755 5 064 196 673 611 5 737 807 
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN 3 791 755 5 064 196 673 611 5 737 807 
Működési célú bevételek összesen finanszírozás nélkül 2 421 884 2 651 364 235 307 2 886 671 
Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül 2 599 818 2 918 660 235 307 3 153 967 
Működési költségvetés egyenlege -177 934 - 267 296 0 -267 296
Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás 
nélkül 569 833 1 501 526 38 304 1 539 830 

Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás 
nélkül 1 101 097 1 714 353 45 065 1 759 418 

Felhalmozási költségvetés egyenlege -531 264 -212 827 -6 761 -219 588
Költségvetés összesített egyenlege -709 198 -480 123 -6 761 -486 884
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 217 934 307 296  307 296 
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele 582 104 604 010  604 010 

Belső finanszírozás összesen 800 038 911 306 911 306
Működési célú finanszírozási bevételek  
Működési célú finanszírozási kiadások 40 000 40 000 40 000
Működési célú finanszírozás egyenlege -40 000 -40 000 -40 00
Fejlesztési célú finanszírozási bevételek  
Fejlesztési célú finanszírozási kiadások 50 840 391 183 -6 761 384 422
Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege -50 840 -391 183- 6 761 -384 422
Külső finanszírozás összesen -90 840 -431 183 6 761 -424 422
Finanszírozás összesen 709 198 480 123 6 761 486 884
 

 
2.§ 

 
( 1 ) A Rendelet 1. számú melléklete érintett részei e rendelet 1. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 2 ) A Rendelet 2. számú melléklete érintett részei e rendelet 2. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 3 ) A Rendelet 3. számú melléklete érintett részei e rendelet 3. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 



( 4 ) A Rendelet 3/1. számú melléklete érintett részei e rendelet 3/1. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 5 ) A Rendelet 3/2. számú melléklete érintett részei e rendelet 3/2. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 6 ) A Rendelet 3/3. számú melléklete érintett részei e rendelet 3/3. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 7 ) A Rendelet 3/4. számú melléklete érintett részei e rendelet 3/4. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 8 ) A Rendelet 3/5. számú melléklete érintett részei e rendelet 3/5. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 9 ) A Rendelet 4. számú melléklete érintett részei e rendelet 4. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 10 ) A Rendelet 4/1. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/1. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 11 ) A Rendelet 4/2. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/2. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 12 ) A Rendelet 4/3. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/3. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 13 ) A Rendelet 4/4. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/4. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 14 ) A Rendelet 4/5. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/5. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 15 ) A Rendelet 4/6. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/6. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 16 ) A Rendelet 4/7. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/7. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 17 ) A Rendelet 4/8. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/8. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 18 ) A Rendelet 4/9. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/9. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 19 ) A Rendelet 4/10. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/10. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 20 ) A Rendelet 4/11. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/11. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 21 ) A Rendelet 4/12. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/12. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 22 ) A Rendelet 4/13. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/13. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 23 ) A Rendelet 4/14. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/14. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 



 ( 24 ) A Rendelet 5. számú melléklete érintett részei e rendelet 5. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 25 ) A Rendelet 5/1. számú melléklete érintett részei e rendelet 5/1. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 26 ) A Rendelet 6. számú melléklete érintett részei e rendelet 6. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 27 ) A Rendelet 6/1. számú melléklete érintett részei e rendelet 6/1. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 28 ) A Rendelet 7. számú melléklete érintett részei e rendelet 7. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
( 29 ) A Rendelet 8. számú melléklete érintett részei e rendelet 8. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
 

3.§ 
 
( 1 ) A Rendelet 6.§ ( 6 ) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) Az általános tartalék 2014. évi előirányzata 187 684 e Ft, az év közben jelentkező 
többletfeladatokra, illetve előre nem látható kiadásokra fordítható.” 
 
( 2 )A Rendelet 6.§ ( 7 ) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) A Képviselő-testület céltartalékként 51 674 ezer forintot különít el a 3. számú melléklet 
Önkormányzati cím kiemelt előirányzatai között, melyből  119 e Ft  közfoglalkoztatással kapcsolatos 
kiadások fedezetét szolgálja, 40 000 e Ft szolgál a vis-maior helyzetek kezelésére,11 555 e Ft az 
intézményi - más külső forrásból nem fedezett jogszabályi kötelezettségen alapuló - bérkiadások 
fedezetére használható fel.” 
 
 

4.§ 
 
 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő második napon hatályát 
veszti.  
 
 
  
 
 
 Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2015. február 03.     /: dr. Varga Andrea :/ 
          jegyző 
 
 
 

 


