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ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

11/2014. (X.2.) rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) rendelet 

módosításáról 
 

1. § 
 

(1) A (2014. június 21 és szeptember 30) között pótelőirányzatként biztosított állami 

támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése 

miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított  

 
Költségvetési bevételét 

 

66878 E Ft-tal 

 Költségvetési kiadását 

 

66878 E Ft-tal 

  

módosítja és az önkormányzat 2014. évi 
 

módosított költségvetési bevételét 737457 E Ft-ban 

módosított költségvetési kiadását 737457 E Ft-ban 

a költségvetési egyenleg összegét  

-ebből működési 

            felhalmozási 

           0 E Ft-ban 

……..E Ft 

……..E Ft 
 

állapítja meg. 

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 
 

.........................  E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 

    195237 E Ft Személyi juttatások 

      42350 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

    115858 E Ft Dologi kiadások 

    140876 E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 

      23837 E Ft Egyéb működési célú kiadások 

    .........................E Ft - ebből:  Elvonások és befizetések 

        .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 

    .........................E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

    .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

    .........................E Ft                    Árkiegészítések, támogatások 

        .........................E Ft                    Kamattámogatások 

         ........................E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 

.........................  E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 

      86385 E Ft Beruházások  

    .........................E Ft - ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás 

    101046 E Ft Felújítások 

    .........................E Ft         -       ebből:  EU-s forrásból felújítás 

   .........................E Ft Egyéb felhalmozási kiadások 

   .........................E Ft - ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

   .........................E Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

        ........................E Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 

       .........................E Ft                          Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 
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       .........................E Ft                          Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

       .........................E Ft                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

       .........................E Ft                           Lakástámogatás 

        ........................E Ft                           Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 

              31869 E Ft Tartalék 

       ......................... E Ft Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

2. § 

 

A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a  

 mellékletek tartalmazzák.  

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

 

 
.............................................. ......................................... 

                   Boráné Hegedüs Erzsébet 

                               mb. jegyző 

Simon József 

polgármester 

 


