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Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének
10/2014 (IX. 10.) számú rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.( II.18.) sz. KT.
rendelet módosításáról
1. §
/1./ Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 3/ 2014.( II.18.) KT. rendelet 2.§
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
/2./ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi
főösszegét 216.633.-e/ Ft. azaz kettőszáztizenhat millió- hatszázharminchárom ezer
forintban állapítja meg.
2§
/1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit tartalmazó 3.§ helyébe az alábbi
rendelkezés lép, kiemelt előirányzatonként:
a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
114.078.-e Ft
amelyből:
aa) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,
2.699.-e Ft
ab) munkaügyi központtól
56.228.-e Ft
ac) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
55.151.-e Ft
b) intézményi működési bevétel,
24.437.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
48.478.-eFt
d) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
7.381.-e Ft
e) önkormányzatok sajátos bevételei
21.797.- e Ft
hf) finanszírozási bevételek
3.947.-e Ft
/2./ Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 120.940- e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 71.496.- e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 24.197.- e Ft.
/3./ Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 164.208.-e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 52.425.- e Ft.
3.§
/1./ Az önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadásnak előirányzatát tartalmazó 4.§ 1.-2.-6.
bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
a) működési költségvetés
216.633.-e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
71.792 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
13.996.- e Ft
ac) dologi és dologi jellegű kiadások:
57.742.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
5.830.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
14.415.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés:
52.782.- e Ft
ba) beruházások,
357.- e Ft
bb) felújítások
49.425.-e Ft.
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bc) lakástámogatás

3.000.-e FT

/2./ Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 112.312..- e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 40.183.- e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 9.163 e Ft.
/6./ A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető
ügyletek várható együttes összege: 3.947.-e Ft (csak az önrész).
4.§
/1./ Jászboldogháza Községi Önkormányzat fő módosított előirányzatát az 1. számú melléklet
tartalmazza.
/2./
Önkormányzat szakfeladatonkénti módosított előirányzatát 6.számú melléklet
tartalmazza.
5.§
/1./
E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről és
felülvizsgálatáról a jegyző gondoskodik.
Kelt: Jászboldogháza 2014. szeptember hó 08. nap
P.H.
.........................................................
Dr. Dinai Zoltán
jegyző

........................................................
Szűcs Lajos
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Jászboldogháza, 2014. szeptember hó 10. nap
P.H.
.......................................................
Dr. Dinai Zoltán
jegyző

