H e g y e s d község Önkormányzat
Képviselő-testületének
…./2014.(……) önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(t e r v e z e t )

Hegyesd község Önkormányzat 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.§
(1) Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban
rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014.
évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 29.121 ezer forintban állapítja meg az
alábbiak szerint:
a) költségvetési bevételek
20.121 ezer Ft.
b) költségvetési kiadások
29.121 ezer Ft.
c) a költségvetési hiány
9.000 ezer Ft.
d) a pénzmaradvány
9.000 ezer Ft.
e) a bevételek és kiadások
29.121 ezer Ft.”
(2) A rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„(4)Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként :
1) Működési kiadások:
14.143 ezer Ft
a) Személyi juttatás
5.409 ezer Ft
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó
1.372 ezer Ft
c) Dologi kiadás
4.637 ezer Ft
d) Egyéb működési kiadás
859 ezer Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása
1.866 ezer Ft
2) Felhalmozási kiadások
a) Beruházási kiadások
b)Felújítási kiadások
c) egyéb felhalmozási kiadás

9.450 ezer Ft
9.450 ezer Ft
0 ezer Ft
0 ezer Ft

3) Pénzforgalom nélküli kiadások
a) Tartalékok
a/1) Általános tartalék
a/2) Céltartalék

5.528 ezer Ft
0 ezer Ft
5.528 ezer Ft
0 ezer Ft

e) Ellátottak pénzbeli juttatása

0 ezer Ft

2.§
A rendelet 1-8. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-8. mellékleti lépnek.

3.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

S t a r k Sándor
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Monostorapáti, 2014………….
T a k á c s Lászlóné
jegyző

T a k á c s Lászlóné
jegyző

