Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015.(VI.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet
/továbbiakban: R./2 .§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§. (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület
125.932 ezer forintban (továbbiakban e Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:
Költségvetési bevételek előirányzata:
Finanszírozási bevételek előirányzata:
Ebből:belső hiány
Külső hiány
Költségvetési kiadások előirányzata:
Finanszírozási kiadások előirányzata:

123.640 e Ft
2.292 e Ft
2.292 e Ft
e Ft
117.366 e Ft
8.566 e Ft”

2. § (1) A R.2 § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a bevételeket kiemelt
előirányzatonkénti részletezettséggel az l. melléklet tartalmazza.”
(2) A R.2 § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bevételek részletezését a 2 melléklet tartalmazza. Az állami hozzájárulásokat
jogcímenként a 2/a melléklet tartalmazza.”
3. § A R.2 § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
3. Dologi kiadások
4. Egyéb működési kiadások
4.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre
4.2 Egyéb működési támogatás áh-n kívülre
4.3. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)
II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
2. Felújítási kiadások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök
nyújtása áh-n kívülre

6.205 e Ft
1.330 e Ft
21.837 e Ft
5.658 e Ft
1.510 e Ft
2.868 e Ft

25.476 e Ft
45.599 e Ft
4.063 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
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III. Finanszírozási kiadások
1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre
1.2. Belföldi értékpapírok vásárlása
1.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0 e Ft
7.942 e Ft
0 e Ft

4. § (1) A R 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(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 39.360 e Ft összegben.”
(2) A R 3. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(9) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban –működési és
felhalmozási kiadások és bevételek bontásban - a 6. számú tájékoztató tábla tartalmazza.”
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
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