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3. napirendi pont
Előadó: Kolbert Mónika
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. november 24-ei ülésére
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat
költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt úgy, hogy az előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét.
Tokod Nagyközség Önkormányzata 2014-ben már egyszer módosította a költségvetési
rendeletét, azonban az azóta eltelt változások miatt szükségszerűvé válik a
többletbevételek és kiadások, illetve egyéb változások átvezetése.
Működési célú központosított előirányzatot kapott az önkormányzat az e-útdíj
bevezetésével kapcsolatban, illetve a 2014.06-09. hóra vonatkozó bérkompenzációra.
Egyéb működési célú támogatást kapott az önkormányzat a Munkaügyi Központtól
közfoglalkoztatásra, illetve a NAV-tól mezőőri feladatok támogatására. Szükséges
átvezetni a helyi önkormányzati és a nemzetiségi választásokra kapott előirányzatokat is,
továbbá egyes bevételi címek között is korrekció szükséges (könyvtári állomány
gyarapítása, elvonások és befizetések bevételei). A testületi döntés alapján átvezetésre
kell, hogy kerüljön a fejlesztési céltartalékból az energetikai projekttel kapcsolatos
fejlesztési kiadásokra.
A bevételi és kiadási előirányzat módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében
mutatjuk be.
A módosítások elfogadását és beépítését követően a költségvetési főösszeg 672.049 eFtra változik.
Kérem a rendelet-módosítási javaslat elfogadását.
Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (…….) önkormányzati
rendeletét az Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
Tokod, 2014. november 14.
Tóth Tivadar
polgármester

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2014. (…….) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény
32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati
rendelet ( a továbbiakban Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés
a) bevételi főösszegét
ebből: működési célú
felhalmozási célú

601 387 e Ft-ban
433 431 e Ft-ban
167 956 e Ft-ban

b) kiadási főösszegét
ebből: működési célú
felhalmozási célú

672 049 e Ft-ban
464 621 e Ft-ban
207 428 e Ft-ban

c) hiányát
állapítja meg.”

70 662 e Ft-ban

2. § A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6.,
melléklete lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2014. ………………………………… napján kihirdettem:

dr. Gál Gabriella
jegyző

