Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014.(VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 1/2014.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 111.§-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország
2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012.. évi CCIV. Tv. Rendelkezéseire, az
önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(02.11.) önkormányzati
rendelet /továbbiakban: R./ 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
„2.§. (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület
128.607 e Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:
Költségvetési bevételek előirányzata:
Finanszírozási bevételek előirányzata:
Ebből:belső hiány
Külső hiány
Finanszírozási kiadások előirányzata:

71.652 e forint
56.955 e forint
5.098 e forint
51.857 e forint
0 e forint

2. § A R.2 § (2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:
2§ (2)
Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a bevételeket kiemelt előirányzatonkénti
részletezettséggel az l. sz. melléklet tartalmazza.
2.§.(3)
A bevételek részletezését a 2 sz .melléklet tartalmazza. Az állami hozzájárulásokat
jogcímenként a 2/a melléklet tartalmazza.

3. § A R.2 § (4) helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzatcsoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel
állapítja meg:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási ad
3. Dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
5. Egyéb működési kiadások
5.1. Támogatásértékű működési kiadások
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre
5.3 Működési visszatérítendő támogatás
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás,
támogatás
5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány,
Pénzmaradvány átadás
6. Tartalékok
6.1. Általános tartalék

12.027 e forint
2.713 e forint
21.235 e forint
0 e forint
7.986 e forint
4.204 e forint
2.540 e forint
2.820 e forint
0 e forint
0 e forint
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6.2. Céltartalék

0 e forint

II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
2. Felújítási kiadások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre
3.3. Részesedések vásárlása
III. Finanszírozási kiadások
1.1. Értékpapír vásárlásának kiadásai
1.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai
Működési célú hitel törlesztés
Felhalmozási célú hitel törlesztése

26.542 e forint
18.103 e forint
30.437 e forint
0 e forint
30.300 e forint
137 e forint

0

e forint

0
0

e forint
e forint

4. § A R 3. § (2),(3),(4), (9), (12), (13) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3.§ (2)
Az Önkormányzat kiadásait feladatonként az 3.,4 számú melléklet tartalmazza.
a. Az Önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti
részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza 50.985 e Ft összegben.
3.§ (3)
Beruházási feladatokra az Önkormányzat 26.542 e Ft-ot fordít, az 5. tábla szerint
részletezésben.

3.§ (4)
Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 18.103 e Ft-ot fordít, az 5. tábla
szerinti részletezésben.

3.§ (9)
Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban –működési és
felhalmozási kiadások és bevételek bontásban - a 6. számú tájékoztató tábla
tartalmazza.
3.§ (12)
Az önkormányzat kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 7. sz. tábla
tartalmazza
3.§ (13)
A bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezését a 8.sz. tábla tartalmazza.
5. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Kis-Pál Miklós
polgármester
Kihirdetve: Dörgicse, 2014. augusztus 26.

Dr. Tárnoki Richárd
jegyző
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Dr. Tárnoki Richárd
jegyző

