Herceghalom Önkormányzatának
8/2014.(IX.20.) számú rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2 /2014.(III.15.)számú
rendeletének módosításáról
1.§
(1) 2014 I. félévben pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, a Képviselő-testület által
hozott határozatok és a feladatellátásban történt változások indokolttá teszik költségvetésünk
módosítását. A módosítás eredményeképpen a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében
megállapított
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

44.746 E Ft-tal
44.746 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi
Módosított költségvetési bevételét
Módosított költségvetési kiadását

524.952 E Ft-ban
767.152 E Ft-ban

A költségvetési egyenleg összegét
ebből: működési:
felhalmozási:

242.200 E Ft-ban
21.825 E Ft
220.375 E Ft

állapítja meg.
(2) A bevételi főösszegen belül a módosított előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti
részletezésben állapítja meg:
136.870 eFt
7.308 eFt
10.498 eFt
314.364 eFt
54.608 eft
1.111 eFt
193 eFt

Önkormányzat működési támogatásai
Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

(3) A Kiadási főösszegen belül a módosított kiadási előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti
részletezésben állapítja meg:
451.741 eFt
160.138 eFt
44.607 eFt
149.625 eFt
20.449 eFt
76.922 eFt
8.157 eFt
850 eFt
67.915 eFt

Működési költségvetés kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből:
egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

1

189.056 eFt

Felhalmozási kiadások
181.056 eFt
Beruházási kiadások
8.000 eFt Felújítási kiadások
126.355 eFt Tartalékok
2.§

(1) A Csicsergő Óvoda személyi juttatásának előirányzatát 3.747 eFt-tal, a munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.014 eFt-tal megemeli, a
dologi kiadások előirányzatát 46 eFt-tal csökkenti. A felhalmozási kiadások előirányzatát
2.218 eFt-tal növeli és ezzel egyidejűleg az intézmény részére 6.933 eFt többlettámogatási
állapít meg. A Csicsergő Óvoda létszáma 2014.09.01-jétől 2 fővel növekedik.
(2) A Polgármesteri hivatal személyi juttatásának előirányzatát 899 eFt-tal, a munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 250 eFt-tal, a dologi
kiadások előirányzatát 94 eFt-tal megemeli, továbbá növeli a felhalmozási kiadások
előirányzatát 8.958 eFt-tal. A hivatal egyéb működési célú támogatásainak összegét 879
eFt-tal, az intézményfinanszírozás összegét pedig 10.101 eFt-tal megemeli.
(3) A könyvtár felhalmozási kiadásainak előirányzatát 240 eFt-tal megemeli és ezzel
egyidejűleg az intézmény részére ugyanilyen összegű többlettámogatást állapít meg.
(4) Az Önkormányzat által ellátott feladatok személyi juttatásainak előirányzatát 2.465 e
Ft-tal, munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 666 eFt-tal, a
dologi kiadások előirányzatát 19.534 eFt-tal megemeli. Növekedik az egyéb működési
célú támogatások előirányzata 28.244 eFt-tal, továbbá a felhalmozási kiadások
előirányzata 52.938 eFt-tal. Az önkormányzat az intézményfinanszírozás előirányzatát
17.274 eFt-tal megemeli. Az önkormányzat működési támogatási összege 31.223 eFt-tal,
a működési célú támogatások ÁH-n belüli összege 2.146 eFt-tal, a felhalmozási célú
támogatások előirányzata ÁH-n belüli összege 10.498 eFt-tal növekedik.
(5) A tartalék összege összesen 77.254 eFt-tal csökken, ezen belül az általános működési
tartalék 736 eFt-tal növekedik, az általános felhalmozási tartalék 77.990 eFt-tal csökken.
(6) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az óvoda és a könyvtár módosítás utáni
előirányzatait 6. sz., 7. sz., 8.sz. és 9. sz. mellékletek tartalmazzák. Az összesített
módosított előirányzatokat az 1. sz., a felhalmozási előirányzatokat a 3. sz., a felújítási
előirányzatokat a 4. sz. mellékletek tartalmazzák.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Herceghalom, 2014.szeptember 15.

Erdősi László
polgármester

Dr. Szmodis Jenő
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2014. szeptember 20.
Dr. Szmodis Jenő
jegyző
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