
   

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

………/2015.(…..)   önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló  

3/2014. (III.10. önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi 

költségvetéséről szóló 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban Ör.) a 

következők szerint módosítja: 

1. § 

 

Az Ör. 2. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:  

 

(1) „A képviselő-testület a Nagycenki Aranypatak Óvoda  2014. évi költségvetését  

a) 61.748 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 

b)   35.837 ezer Ft személyi juttatás kiadás, 

c)    9.836 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás, 

d)   14.745 ezer Ft dologi kiadás, 

e)  1.330 ezer Ft beruházási kiadások 

 főelőirányzatokkal állapítja meg.” 

 

2. § 

 

Az Ör. 3. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:  

 

(1) „A képviselő testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 

a) 60.621 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 

b) 39.469 ezer Ft személyi juttatás kiadás, 

c)   10.471 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás, 

d)   6.020 ezer Ft dologi kiadás 

e)   1.148 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 

f)   3.513 ezer Ft egyéb működési célú kiadások 

főelőirányzatokkal állapítja meg.” 

 

3. § 

 

Az Ör. 4. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:  

 

(1) „A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését 

 

a) 341.890 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 

b)   19.664 ezer Ft személyi juttatás kiadás, 

c)     5.820 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás 

d)   44.403 ezer Ft dologi kiadás 

e)     2.620 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 

f)   73.376 ezer Ft egyéb működési célú kiadások  

g)   34.334 ezer Ft beruházási kiadások 

h)   17.799 ezer Ft felújítások  

i)  19.412 ezer Ft egyéb felhalmozási célú kiadások 

j) 124.462 ezer Ft finanszírozási kiadások   

főelőirányzatokkal állapítja meg. 
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4. § 

 

Az Ör. 8. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:  

 

(1) „A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 61.705 e Ft összegben hagyja 

jóvá a III/2. sz. melléklet szerint.” 

 

5. § 

 

(1) Az Ör. I/1. – I/3. sz. melléklete , az I/5-I/7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet I/1. – I/3.  

és az I/5-I/7sz. melléklete lép. 

(2) Az Ör. II/1. – II/3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet II/1. – II/3. sz. melléklete lép. 

(3) Az Ör. III/1. – III/7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet III/1. – III/7. sz. melléklete lép. 

 

6. § 

 

Ez a rendelet 2015. március 10. napján lép hatályba, és 2015. március 11. napján hatályát 

veszti.    

  

 

    Csorba János       Percze Szilvia  

     polgármester                 jegyző  

 

Kihirdetési záradék: A rendeletet a képviselő-testület ………………………….ülésén  

fogadta el, a jegyző ……………………    kihirdette 

           Percze Szilvia  

                                                        jegyző 


