
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2014. március 06-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

25/2014. (III.06.) sz. határozata 
 

Komló Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet tervezete 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a bizottságok 
javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet. 
 
1. A képviselő-testület „Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 

hozzájárulás részletes szabályairól” szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. 
§ (1) bekezdése szerinti saját bevételeket, valamint a „Magyarország gazdasági 
stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteinkből eredő fizetési kötelezettségeket 2014-től 
2017. évek vonatkozásában a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint 
állapítja meg.  

 
2. A képviselő-testület kérelmet nyújt be a költségvetés bevételi oldalának 

biztosítása, illetve ezen keresztül az önkormányzat gazdasági helyzetének 
stabilizálása érdekében működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő 
támogatás elnyerésére. Felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon a költségvetési rendelet rendelkezéseinek megfelelően a 
költségvetési törvény IV. sz. melléklet 1. „Önkormányzati fejezeti tartalék” IV. 
pont előirányzat feltételei szerinti kiegészítő működési támogatási igény I. 
ütemének határidőre történő benyújtásáról. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a kérelem benyújtásához szükséges formahatározatot a képviselő-testület 
nevében és helyett megtegye. 

 
3. A képviselő-testület megismerte a polgármester Komló város 2013. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2013. (III.8.) rendelet 9. § 
(3) bekezdése szerinti a 2014. január, február hónapokban folytatott 
önkormányzati és polgármesteri hivatali átmeneti gazdálkodásról szóló 
beszámolóját és azt tudomásul veszi. Az átmeneti gazdálkodás időszakának 
gazdasági eseményei a 2014. évi költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.  

 
 
 
 
 



4. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési döntések és 
kötelezettségvállalások megalapozása érdekében a költségvetés elfogadását 
követően 30 napon belül készítse el az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 
likviditási tervét, melyet tárgyhó 10. napjáig az előző havi tényadatok 
figyelembevételével aktualizálni kell.  

 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 

 

A kiadmány hiteléül: 



 

1. sz. melléklet

Bevétel megnevezése 2014. 2015. 2016. 2017.

Helyi adóból származó bevételek 674000 700000 710000 720000

Az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és hasznosításából 
származó bevétel 4480 10000 20000 20000
Osztalék, a koncessziós díj és a 
hozambevétel 98426 68000 68000 54000

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat értékesítésből 
vagy  privatizációból származó bevétel 0 0 0 0

Bírság, pótlék és díjbevétel 6000 6000 6000 6000
Kezességvállalással kapcsoalatos 
megtérülés 0 0 0 0

Összesen: 782906 784000 804000 800000

50% 391453 392000 402000 400000

Ügylet megnevezése 2014. 2015. 2016. 2017.

Hitel, kölcsön felvétele (tőke) 307294 200000 200000 200000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala 0 0 0 0

Váltó kibocsátása 0 0 0 0

Pénzügyi lízing 0 0 0 0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével 
megkötött adásvétel 0 0 0 0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap 
időtartamű, halasztott fizetés, részletfizetés 
futamidő végéig 18913 18913 0 0

Összesen: 326207 218913 200000 200000

 2014-2017. években

Az önkormányzat 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet  2. § (1) bekezdése 
szerinti saját bevételei 2014-2017. években

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV . Törvény 3. §-a szerinti
adósságot keletkeztet ő ügyletekb ől eredő önkormányzati fizetési kötelezettségek

 
 
 


