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Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 

és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján 

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségveté-

séről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 93 848 

ezer forintban állapítja meg.” 

 

2. § (1) A költségvetési rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                30954 e Ft” 

(2) A költségvetési rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                     39400 e Ft, 

     amelyből 

     ba) elkülönített állami pénzalapból,     32544 e Ft 

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,           0 e Ft 

     bc) helyi önkormányzattól,              0 e Ft 

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,             0 e Ft 

     be) többcélú kistérségi társulástól,             0 e Ft 

     bf) jogi személyiségű társulástól,             0 e Ft 

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén   

            belülről kapott                       0 e Ft 

     bh) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő  támogatás         1983 e Ft 

     bi) EU-s forrásból származó pénzeszköz                  4843 e Ft 

     bj) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből   0 e Ft 

     bk) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül 

           túlteljesíthető előirányzatból származik                        0 e Ft” 

 

3. § (1) A költségvetési rendelet  4. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) működési költségvetés      78609 e Ft 

      aa) személyi jellegű kiadások:  34056 e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

            szociális hozzájárulási adó:    5837 e Ft 

      ac) dologi jellegű kiadások:  16444 e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  17123 e Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások:   4599 e Ft 

      af) kölcsönök     550 e Ft” 

(2) A költségvetési rendelet 4. § (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) felhalmozási költségvetés 15239 e Ft 

      ba) intézményi beruházások,             1220 e Ft 

      bb) felújítások                                                                                           1426 e Ft” 

      bc) kormányzati beruházások                           0 e Ft 

      bd) felhalmozási célú pe. átadás államh.kívülre                                      4393 e Ft 

      be) lakásépítés                           0 e Ft 

      bf) egyéb felhalmozási kiadások ,(hitel törlesztés,kamat)                     8200 e Ft” 
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4. § (1) A költségvetési rendelet  4. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

(2) A költségvetési rendelet  5. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 

 

5. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Szalmatercs, 2014. november 27. 

 

Ph. 

 

 

     Takács Tamás Vincze Nikolett 

 polgármester jegyző 

 

 

Rendelet kihirdetve. 

Szalmatercs, 2014. november 28. 

 

 

Vincze Nikolett 

      jegyző 

 


