Egyek Nagyközség Önkormányzatának 9/2014. (III.13.) sz. rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) sz. rendeletének
módosításának és végrehajtásának rendjéről
Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény által biztosított források figyelembe vételével,
az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján Egyek Nagyközség
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a
következőket rendeli el:

1. §.
A költségvetési rendelet 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetése az alábbi:

Költségvetési bevételek összesen:
1 307 755 eFt
Költségvetési kiadások összesen:
1 449 101 eFt
Tárgyévi költségvetési hiány:
119 036 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele
- működési célra:
1 803 eFt
- felhalmozási célra:
20 507 eFt
Központi, irányítószervi támogatás működési célra:

87 128 eFt

Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről:
-

Felhalmozási célú hitel felvétele:

119 036 eFt
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2. §
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, önállóan működő költségvetési szerv bevételeit szakfeladatonként a
2/1. számú melléklet mutatja. Az Önkormányzat, önállóan működő költségvetési szerv
bevételeit kötelezően ellátandó feladatonként, illetve önként vállalt feladatonként szakfeladat
szerinti bontásban a 2/1)a, 2/1)b, 2/4. számú melléklet mutatja.

3.§
A költségvetési rendelet 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait a
Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:
q Személyi jellegű kiadások
q Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
q Dologi jellegű kiadások
q Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök nyújtása
q Központi, irányító szervi támogatás
folyósítása
q Ellátottak pénzbeli juttatásai
q Speciális célú támogatások
q Működési célú hiteltörlesztés

916 833e Ft
372 590 e Ft
59 228 e Ft
163 482 e Ft
387 e Ft
87 128 e Ft
140 790e Ft
57 763 e Ft
35 465 e Ft

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők
szerint határozza meg:
Felhalmozási kiadások összesen:
586 669 e Ft
q Beruházások
467 346 e Ft
q Felújítások
12 515 e Ft
q Befektetési célú részesedések vásárlása
140 e Ft
q Egyéb felhalmozási célú kiadások
106 668 e Ft
(3) Az Önkormányzat költségvetésének feladatonkénti kiadásait a rendelet 3/1számú
melléklete tartalmazza, kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatok szerinti
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megbontásban a 3/1)a., 3/1)b,. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzati és költségvetési
szervei kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.

4.§

A költségvetési rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat az alábbi tartalékokat állapítja meg, a 11. számú melléklet szerint:
Felhalmozási tartalék
32 727 eFt,
15 115 eFt Béke utca útburkolat felújítás (önerő)
17 612 eFt Energetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos
átalakítása (önerő)

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

Egyek, 2014. március 6.

Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Rendelet kihirdetve:
Egyek, 2014. március 17.

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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