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TERVEZET! 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

 

__/2015. (__.__.)  

önkormányzati rendelete 

 

 

Érd Megyei Jogú Város 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a 

továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri 

Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat 

többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített 

magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.  

 

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy 

címet a (3) bekezdés szerint. 

 

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:  

 

Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1-3. 

Szociális Gondozó Központ Érd, Budai u.14. 

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érd, Felső u. 39-41. 

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Fehérvári út 69/B. 

Intézményi Gondnokság  Érd, Budai út 14. 

 

Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó 

intézmények:  

    Intézményi Gondnokság saját Érd, Budai út 14. 

    Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út 4. 

    Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó u. 9. 

    Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok u. 14. 

    Szivárvány Óvoda  Érd, Hegesztő u. 2-8. 

        Kisfenyves Tagóvoda Érd, Erkel u. 4. 

        Meseház Tagóvoda Érd, Gyula u. 33-37. 

        Napsugár Tagóvoda Érd, Tárnoki út 58-62. 
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        Tusculanum Tagóvoda Érd, László tér 1. 

    Kincses Óvoda   Érd, Béke tér 1. 

        Kutyavári Tagóvoda Érd, Kutyavári út 10. 

        Tállya Tagóvoda Érd, Tállya u. 3. 

        Fácán Tagóvoda Érd, Fácán köz 3. 

        Harkály Tagóvoda Érd, Harkály u. 48.  

        Tündérkert Tagóvoda Érd, Felső út 51. 

        Ófalusi Tagóvoda Érd, Fő út 12. 

 

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése 

 

2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2014. évi költségvetése 

teljesítésének 

 

bevételi főösszegét 14.016.900,- e Ft-ban 

kiadási főösszegét 12.864.171,- e Ft-ban 

  

állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg részletezését kötelező, önként vállalt 

és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, Önkormányzat és költségvetési szervek 

szerinti megbontásban az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti 

részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 2. melléklet 

tartalmazza. 

 

(4)  Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti 

részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 3. melléklet 

tartalmazza 

 

(5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 4.a 

és 4.b számú mellékletek tartalmazzák.  

 

(6) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti 

megbontásban az 5.a és 5.b számú mellékletek tartalmazzák.  

 

(7) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését 6.a. és 6.b számú 

mellékletek tartalmazzák. 

 

(8) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 7.a és 7.b, a Polgármesteri Hivatal 

felhalmozási kiadásait a 8.a és 8.b. mellékletek tartalmazzák. 

 

(9) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza. 

 

(10) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek bevételeit - a Polgármesteri 

Hivatal kivételével - intézményenként, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási 

feladatok szerinti megbontásban a 10.,  kiadásait a 11. melléklet, felhalmozási kiadásait a 

12.a,b mellékletek tartalmazzák.  
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(11) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, - amely 

tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is -, a 13. melléklet tartalmazza. 

 

(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjait a 14. melléklet tartalmazza. 

 

(13) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 15.a melléklet tartalmazza. A 

működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 15.b melléklet tartalmazza. 

 

(14) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 16. melléklet 

tartalmazza. 

 

(15) Az Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségeit a 17. melléklet 

tartalmazza. 

 

(16) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 18. melléklet tartalmazza. 

 

(17) Az Önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeinek elszámolását a 19.a  

melléklet, a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszerűen felhasználható 

támogatásainak felhasználását a 19.b melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat mutatószámok 

és feladatmutatók alapján járó támogatásainak felhasználási adatait a 19.c melléklet 

tartalmazza. 

 

(18) Az Önkormányzat mérlegét a 21. melléklet tartalmazza. 

 

(19) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 22. melléklet tartalmazza. 

 

 

3. Pénzmaradvány 

 

3. § Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint 

felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 1.071.441 eFt-ban, vállalkozási 

tevékenységből származó maradványa 81.288 eFt-ban, összes maradványa 1.152.729 eFt-ban 

kerül meghatározásra a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően. 

 

 

4. Vagyonkimutatás 

 

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2014. december 31-ei 

fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 20.a és 20.b mellékletek tartalmazzák. 

 

 

5. Záró rendelkezések 

 

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet            T. Mészáros András 

                   jegyző         polgármester 


