A Képviselő -testület a jelenlévő 6 képviselő bő l 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:

Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének
7/2014 (X.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2/2014.(II.19) (Az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről) rendelet módosításáról
Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 23.§ (1) bekezdése, 34. §-a, valamint az Áht
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve 42.§- a 2/2014(II.19.) sz. költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő lép:
2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési
kiadási és bevételi főösszegét 264.840 ezer forintban állapítja meg.
2.§ A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása
138.290 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről
23.843 eFt
ba) működési célú támogatások
17.843 eFt
bb) felhalmozási célú támogatások
6.000 eFt
c) közhatalmi bevétel
39.284 e Ft
d) működési bevételek
29.506.e Ft
e) felhalmozási bevételek
- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
500 e Ft
g) finanszírozási bevételek /belföldi/ /előző évi pénzmaradvány/
33.417 eFt
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei
b) az önként vállalt feladatok bevételei
c) állami(államigazgatási) feladatok bevételei

259.968 eFt
4.800eFt
72 eFt

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek
b) felhalmozási bevételek

258.340 eFt
6.500 eFt

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-g) pontjai az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2.
§-ban rögzített kiemelt előirányzatok.
3. § A költségvetési rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép.
(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak,
a) működési költségvetés
252.317 eFt
aa) személyi juttatások:
105.722 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
ac) dologi kiadások:
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
ae) egyéb működési célú kiadások:
b) felhalmozási költségvetés
ba)beruházások,
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások
c) kölcsönök

25.676 eFt
80.877 e Ft
16.165 e Ft
23 877 e Ft
12.523 e Ft
8.928 e Ft
3.242 e Ft
353 e Ft
e Ft

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja , amelyek
megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény
(a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet
megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai
b) az önként vállalt feladatok kiadásai
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

235.508 eFt
6.454 eFt
22.878 eFt

4. § A költségvetési rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés
egyenlege összességében 0 e Ft.
a) működési cél szerint
6023 eFt többlet
b) felhalmozási cél szerint 6023 eFt hiány
5. § (1) A költségvetési rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 19.140 e Ft,
céltartalék képzés nem történt.
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tóth Tibor sk.
polgármester

Rendelet kihirdetve:
2014. október 1.
Lukesné Csábi Ágnes jegyző

.

Lukesné Csábi Ágnes
jegyző

