Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014. (VIII.27.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1.§ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó
intézményre.
(2) A képviselő-testület címrendjét a (3)-(4) bekezdések szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.
(4) A Bánki Törpe Óvoda a II. címet alkotja.”
2.§ A Rendelet 2.§ (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 182.076 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés 182.076 ezer Ft főösszegén belül a kiemelt előirányzatainak
összegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről
57.693 ezer Ft,
b) közhatalmi bevételek
32.150 ezer Ft,
c) működési bevételek
21.526 ezer Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök
100 ezer Ft,
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.000 ezer Ft,
f) felhalmozási bevételek
0 ezer Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7.607 ezer Ft,
h) finanszírozási bevételek
59.000 ezer Ft,
i) személyi juttatások
33.159 ezer Ft,
j) munkaadót terhelő járulékok
8.121 ezer Ft,
k) dologi kiadások
43.444 ezer Ft,
l) ellátottak pénzbeli juttatásai
10.933 ezer Ft,
m) egyéb működési célú kiadások
65.210 ezer Ft,
ma) a tartalék összege 57.504 ezer Ft,
n) beruházások
10.621 ezer Ft,
o) felújítások
5.588 ezer Ft,
p) egyéb felhalmozási célú kiadások
5.000 ezer Ft,
q) finanszírozási kiadások
0 ezer Ft.
(3) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkeretét 10 főben, a közfoglalkoztatottak létszámkeretét 16
főben határozza meg.”
3.§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
4.§ A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
5.§ A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Bánk, 2014. augusztus 26.
Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet kihirdetve: 2014. augusztus 27-én.
Torma Andrea
jegyző
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az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat
költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott
feladatait.
Részletes indokolás
1-5. §-hoz
A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy
átcsoportosíthatók.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a
képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást
illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.
6. §-hoz
A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító
rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

