
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
19/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelete 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2014. évi költségvetéséről szóló  

2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
könyvvizsgáló, a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottság, Városstratégiai és Pénzügyi 
Bizottság, valamint az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2014. évi  

a) költségvetési bevételeinek összegét  35.306.510 E Ft-ban 
b) költségvetési kiadásainak összegét  39.599.962 E Ft-ban 
c) költségvetési egyenlegének összegét 4.293.452 E Ft-ban 

ezen belül az egyenleg  
1. működési célú összegét  592.713 E Ft-ban 
2. felhalmozási célú összegét 3.700.739 E Ft-ban 

állapítja meg.  
(2) A közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének  

a) finanszírozási kiadásait  442.717 E Ft-ban 
b) kiadási főösszegét  40.042.679 E Ft-ban 
c) összesített hiányát  4.736.169 E Ft-ban 

ezen belül a hiány  
1. működési célú összegét  609.405 E Ft-ban 
2. felhalmozási célú összegét 4.126.764 E Ft-ban 

állapítja meg. 
(3) A közgyűlés az (2) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány 
finanszírozását  

1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 1.224.032 E Ft-
ban 
2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 3.512.137 E Ft-
ban 

hagyja jóvá. 
 
(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 
9.242.059 E Ft-ban állapítja meg.” 
 

2. § 
 

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 2/a-c. mellékletei helyébe a 2/a-c. mellékletek lépnek. 
(3) A R. 2/d/2. melléklete helyébe a 2/d/1. melléklet lép,  
 a R. 2/d/3. melléklete helyébe a 2/d/2. melléklet lép, 
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 a R. 2/d/4. melléklete helyébe a 2/d/3. melléklet lép, 
 a R. 2/d/5. melléklete helyébe a 2/d/4. melléklet lép, 
 a R. 2/d/6. melléklete helyébe a 2/d/5. melléklet lép, 
 a R. 2/d/7. melléklete helyébe a 2/d/6. melléklet lép, 
 a R. 2/d/8. melléklete helyébe a 2/d/7. melléklet lép, 
 a R. 2/d/9. melléklete helyébe a 2/d/8. melléklet lép, 
 a R. 2/d/10. melléklete helyébe a 2/d/9. melléklet lép, 
 a R. 2/d/11. melléklete helyébe a 2/d/10. melléklet lép, 
 a R. 2/d/12. melléklete helyébe a 2/d/11. melléklet lép, 
 a R. 2/d/13. melléklete helyébe a 2/d/12. melléklet lép, 
 a R. 2/d/14. melléklete helyébe a 2/d/13. melléklet lép, 
 a R. 2/d/15. melléklete helyébe a 2/d/14. melléklet lép, 
 a R. 2/d/16. melléklete helyébe a 2/d/15. melléklet lép, 
 a R. 2/d/17. melléklete helyébe a 2/d/16. melléklet lép, 
 a R. 2/d/19. melléklete helyébe a 2/d/17. melléklet lép. 
(4) A R. 3/a-d. mellékletei helyébe a 3/a-d. mellékletek lépnek. 
(5) A R. 3/e/5. melléklete helyébe a 3/e/1. melléklet lép, 
 a R. 3/e/15. melléklete helyébe a 3/e/2. melléklet lép. 
(6) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 
Záró rendelkezések 

 
3. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
 

 
Kecskemét, 2014. november 13. 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia sk.      Dr. Határ Mária sk. 
 polgármester         jegyző 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel megtörtént. 
 
 
Kecskemét, 2014. november 13.       
  
 

     Dr. Határ Mária sk. 
                          jegyző 
 
 
 


