Egyek Nagyközség Önkormányzatának 6/2015.(II.12.) sz. rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.12.) sz. rendeletének
módosításának és végrehajtásának rendjéről
Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény által biztosított források figyelembe
vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. §.

A 5/2015. (II.12.) költségvetési rendelet 3.§ - ának helyébe a következő rendelkezés lép:

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetése az alábbi:

Költségvetési bevételek összesen:
1 112 990 eFt
Költségvetési kiadások összesen:
1 377 427 eFt
Tárgyévi költségvetési hiány:
264 437 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
- működési célra:
82 509 eFt
- felhalmozási célra:
24 001 eFt
Államháztartáson belüli megelőlegezések:

7 969 eFt

Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Hitelek:
- Felhalmozási célú hitel felvétele:
220 126 eFt
- Felhalmozási célú rövid lejáratú hiteltörlesztés:
44 390 eFt
- Felhalmozási célú hosszú lejáratú hiteltörlesztés:
25 778 eFt
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2. §
I. Költségvetési bevételek
A költségvetési rendelet 4.§ ának helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei bevételi
forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési
Ház önállóan működő költségvetési szerv bevételeit kormányzati funkciónként a 2/1, 2/2, 2/3.
számú melléklet mutatja. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla
Könyvtár és Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szerv bevételeit kötelezően
ellátandó feladatonként, illetve önként vállalt feladatonként kormányzati funkció szerinti
bontásban a 2/1)a, 2/1)b, 2/2)a, 2/3)a számú melléklet mutatja.

3.§
II. Költségvetési kiadások
A költségvetési rendelet 5.§ -ának helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház önállóan működő költségvetési
szerv bevételeit kötelezően ellátandó feladatonként, illetve önként vállalt feladatonként
kormányzati funkció szerinti bontásban a 3/1, 3/1)a, 3/1)b, 3/2, 3/2)a, 3/3, 3/3)a számú
melléklet mutatja.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait a
Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:
 Személyi jellegű kiadások
 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
 Dologi jellegű kiadások
 Ellátottak pénzbeli juttatásai
 Egyéb működési célú kiadások
 Finanszírozási kiadások:

1 068 612 e Ft
525 764 e Ft
80 808 e Ft
161 569 e Ft
118 558 e Ft
92 931 e Ft
88 982 e Ft
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( 3 ) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzati és költségvetési
szervei kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza
(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők
szerint határozza meg:
Felhalmozási kiadások összesen:
 Beruházások
 Felújítások
 Egyéb felhalmozási célú kiadások

265 866 e Ft
196 679 e Ft
66 960 e Ft
2 227 e Ft

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási
kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
mérlegrendszerben a 7. számú mellékletben kerülnek kimutatásra.
(7) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet mutatja.
(8) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési rendelet 2, 2/1, 2/1)a, 2/1)b, 3, 3/1, 3/1)a, 3/1)b, 4, 5, 7, 8, 10, számú
mellékletei helyére e rendelet 2, 2/1, 2/1)a, 2/1)b, 3, 3/1, 3/1)a, 3/1)b, 4, 5, 7, 8, 10, számú
mellékletei lépnek.
(1)
(2)

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Egyek, 2015. március 09.

Ecsedi János
alpolgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. március 9.
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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