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8 l20l 4. (|X.2 4.) rendelete
az önkormányzat2ll4. évi költségvetéséről sző|ő ll20l4. (I.28.) rendelet ( a

továbbiakban: Rendelet) módosításáról

Mogyorósbanya Község Önkorményzat Képviselő-testülete az ál|amháatartásról szóló

2011. évi CXCV. törvény 23. § (l) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, feladatkörében eljárva a

következőket rendeli el:

1.§

(1) A 20|4. január 1. és szeptember 10. között pótelőirányzatkértt biztosított állami

tÁogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előittnyzatának váItozása

miatt a Rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét -2 138 E Ft-tal
Köttségvetési kiadását -2 138 E Ft-tal

módosítja és az önkorményzat2}L4. éví

módosított köttségvetési bevételét 77 705 E Ft-ban
módosított költsésvetési kiadását 113 ó04 E Ft-ban

Q

a költségvetési egyenleg összegét 35 899 E Ft-ban
-ebből működési hiány 0 E Ft

felhalmozási hiány 35 899 E T't-ban

állapítja meg.

(2) 
^kiadási 

főösszegen beltil a módosított kiemelt előirányzatokat

42 673EFt Működési költségvetés módosított kiadásai

12 549EFt Személyi juttatások

3 403 E Ft Munkaadókat terhelő jarulékok és szociális hozzájárulási adó

20 535 E Ft Dologi kiadások
2 7 59 E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 427 EFt Működési taííalék

70 931 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
65 522EFt Felújítások

0 E Ft - ebből : EU-s fonásból
908 E Ft Beruhazások

0 E Ft - ebből: EU-s fonásból
1 500 E Ft Egyéb felhalmozási kiadások
3 001 E Ft Fejlesztési tartalék

0 E Ft Finanszírozási kiadások

j o gcímenkénti megos zlásbanállapítj a me g.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzatí szinten továbbá a

ftnanszirozási bevételeket és kiadásokat a rendelet ].1. melléklete alapján hatérozza
meg a képviselő-testtilet.



(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belÜl

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (állartigazgatási) feladatok szerinti

bontásban az ].2., ].3., ].4. mellékletek szerint állapítja meg,

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások elŐitányzatai mérlegszeni

bemutatását önkormrányzati színten a 2. ]. és a 2.2, melléklet részLetezÍ.

(6) A felhalmozási hirány belső finanszírozásánakérdekében a képviselŐ-testiilet az előző

év költségvetési marádvanyanak igénybevételét rendeli el 15.019 E Ft összegben.

(7) A további 20.880 E Ft összegű felhalmozási hiány ftnanszírozására az Önkormányzat

hitelfelvételekettervezazalábbiakszerint:

2.296 E Ft összegű hitel felvételére van sztikség u I. világháborus emlékmű

megvalósításéúloz,lU.tol.g az önkormányzat által megnyert támogatás (KDOP)

önr-észének hitelből történő biáosítása további 18.584 E Ft összeg, melyről a

Kormanyt táj ékoáaini kell.

2.§

A Rendelet 3.§ (S) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkorműyzat a kiadások köú. 3.427 E Ft általános tartalékot és 3.001 E Ft

céltartalékot állapít meg. 
3. §

A Rendelet 1.1., 1.2.,2.I.,2.2.,3.,5.,6.,7.,g.1., és 9.1.1.mellékletei helyébe a rendelet 1.,

2.,3.,4.,5.,6.,7. ,8., 9., 10. mellékletei lépnek.

4.§

(1) Ez a rendelet kihirdetés napjan lép hatályba és a következő napon lntá|yátveszti.
(2) A rendelet kihirdetésérőI a jegyző gondoskodik.
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