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Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testi.ilete az áI|anűá^artásról szóló
20IL évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésébenkapott felhaálmazás alapjan - az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatfuozott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1.§
(1) A 2014. január 1. és szeptember 10. között pótelőtrányzatként biáosított állami
támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának váItozása
miatt a Rendelet 2. § (1) bekezdésébenmegállapított
Költségvetési
Költsegvetési

bevételét
kiadását

3 125 E Ft-tal
3 125 E Ft-tal

módosítja és az önkorményzat2}l4. évi
módosított költségvetési
módosított költséevetési
a költségvetési egyenleg
-ebből működési hiány

felhalmozási

bevételét 80 394 E Ft-ban
kiadását 116 729 E Ft-ban
összegét 36 335 E Ft-ban

hiány

565 E Ft-ban
34770 E Ft-ban
1

állapítja meg.

(2) Akiadási ftíösszegen belül

EFt
i4 115 E Ft
3 424EFt
24 227 EFt
2 759 EFt
2 164 EFt
238 E Ft

46 927

Ft
EFt
0 E Ft
908 E Ft
0 E Ft
1 500 E Ft
3 437 EFt
0 E Ft

69 802 E
63 957

a módosított

kiemelt előitányzatokat

Működési köItségvetés módosítoű kiadásai
Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális honá$áru'lási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttaüísai
Egyéb működési célútrámogatások

Működésitartalék

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Felújítások
- ebből : EU-s fonásból
Beruházások
- ebből: EU-s fonásból
Egyéb felhalmozási kiadások
Fejlesáésitartalék
Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3)

Az (1)

bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlasát önkormányzati szinten, továbbá a
ftnanszírozási bevételeket és kiadasokat a rendelet ].1. mettéklete alapjánhatározza
meg a képviselő-testiilet.

(4)

A

(5)

A

bevételek és kiadások előbányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (éúIarrigazgatási) feladatok szerinti
bontásban az ].2., ], j., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

működési

és felhalmozási bevételek és kiadások

bemutatását önkormanyzati szinten a

(6)

2.

előirányzatai mérlegszerű
]. és a 2.2. melléklet részletezi.

A

feLhalmozási hiany belső flrnanszítozásának érdekébena képviselő-testtilet az e|őző
év költségvetési maradvanyának igénybevételétrendeli el 15.455 E Ft összegben az
alábbi megbontas szerint. működési maradvrány 1.565 E Ft, felhalmozásimaradvény
13.890 E Ft.

(7) A további 20.880 E Ft összegű felhalmozási hiány ftnanszírozásfua az önkormiányzat
hitelfelvételeket tervez az alábbiak szerint:

2.296 E Ft összegri hitel felvételérevan sziikség u I. világháborus emlékmű
megvalósításáltoz, illetőleg az önkorményzat által megnyert üímogatás (KDOP)
önrészének hitelből történő biztosítása további 18.584 E Ft összeg, melyről a
Kormanyt

táj

ékoztatni kell.

2.§
A Rendelet 3.§ (8) helyébe a következő rendelkezés 1ép:
Az Önkorményzat a kiadások közt238 E Ft általános tartalékot és 3.437 E Ft céltartalékot
állapít meg.

3.§

A Rendelet
5.o

1.1., 1.2.,2.1.,2.2.,
6.,7. mellékletei lépnek.

7

.,9.1., és 9.1 .1.mellékletei helyébe a rendelet l., 2., 3., 4.,

4.§
(1) Ez a rendelet kihirdetés napjtán lép hatályba és a követkoző
(2) A rendelet kihirdetéséről ajegyző gondoskodik.

3!Mu|
jegző

napon hatályátveszti.
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