
 
 

Pécsely Község Önkormányzatának 

5/2014. ( IV.22.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
Pécsely Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében f) pontjában 
meghatározott, a következőket rendeli el: 
 
 
1. § Pécsely Község Önkormányzatának, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.11.) 
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2.§ (1),(4) helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 96.270 ezer forintban 

(továbbiakban e Ft) Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben: 
 

Költségvetési bevételek előirányzata:    76.294 e Ft 
Finanszírozási bevételek előirányzata:      7.276 e Ft 
 Ebből:belső hiány       7.276 e Ft 
 Külső hiány      12.700 e Ft 
Költségvetési kiadások előirányzata:    83.570 e Ft 
Finanszírozási kiadások előirányzata:    12.700 e Ft 

 
 
 
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat-csoportonkénti és kiemelt 

előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg: 
 
I. Működési kiadások        Eredeti ei     Módosított ei. 
 1. Személyi juttatások               9.698 e forint       9.698 e forint 
 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó           2.391 e forint              2.391 e forint 
 3. Dologi kiadások             17.025 e forint            17.025 e forint 
 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai              1.600 e forint       1.600 e forint 
 5. Egyéb működési kiadások 
 5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre         20.956 e forint     20.956 e forint 
 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre            8.378 e forint       8.759 e forint 
 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
  áh-n kívűlre                       0 e forint              0 e forint 

5.4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)   918 e forint          248 e forint 
  

II. Felhalmozási kiadások 
 1. Beruházások                                                 10.000 e forint      22.860 e forint 
 2. Felújítási kiadások                         0 e forint              0 e forint 
 3. Egyéb felhalmozási kiadások                    0 e forint              0 e forint 
 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre                 0 e forint              0 e forint 
 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre                 0 e forint              0 e forint 
 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása     
                 áh-n kívülre                      0 e forint              0 e forint 
         
III. Finanszírozási kiadások 
         1.1. Hitel-, kölcsön törlesztése áh-n kívülre      0  e forint     12.700 e forint 
         1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai       0  e forint              0 e forint 
 
 



2.§.A költségvetési rendelet 3.§. (2), (3) és (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként az 3. számú melléklet tartalmazza. 

a. Az Önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 4. számú melléklet 
tartalmazza 29.725 e Ft összegben. 

 
(3) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 22.860 e Ft-ot fordít, az 5. tábla szerinti részletezésben. 
 
 
(6) Az általános tartalék összege: 248 e Ft. 
 
 
3.§ A költségvetési rendelet 1 - 6  melléklete helyébe, e rendelet  1 - 6. melléklete lép. 
 
 
 

Záró rendelkezések 
 
4.§ Ez a rendelet, kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.  
 
 
 
 

Sebők Lajos        Dr. Tárnoki Richárd 
polgármester                 jegyző  

 
 
 
E rendelet 2014. április 30. napján kihirdetésre került. 
 
 
 

          Dr. Tárnoki Richárd 
                     jegyző 


