Ágasegyháza Község Önkormányzata
1/2015.(II.06.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló módosított 1/2014. (II.04)
rendelet módosításáról
Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi
önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX tv. 111. §. az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV.tv. 23-24.§., figyelemmel az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
rendelkezéseire, az önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§. A rendelet hatálya kiterjed Ágasegyháza Község Önkormányzata és annak
szerveire, továbbá az Ágasegyháza Község Önkormányzata által alapított és
fenntartott költségvetési szervekre.
Az önkormányzat költségvetése
2.§. (1) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az
Önkormányzat 2014.évi költségvetésének:
1. Bevételi főösszegét
232.605 ezer forintban,
ezen belül:
a.) Működési bevételek
 Intézményi működési bevételek
23.988 ezer forint
 Önkormányzatok működ. támogatásai
133.352 ezer forint
 Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 25.097 ezer forint
 Egyéb működési bevételek
24.375 ezer forint
b.) Felhalmozási bevételek
 Egyéb felhalmozási bevételek
25.793 ezer forint
2. Kiadási főösszegét
ezen belül:
a.) Működési kiadások
 Személyi juttatások
 Munkaadót terhelő járulékok

242.168 ezer forintban,

69.545 ezer forint
17.184 ezer forint
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 Dologi kiadások
 Egyéb működési kiadások
b.) Felhalmozási kiadások
 Beruházási kiadások
 Felújítási kiadások
c.) Tartalék
d.) Hitel visszafizetése

76.786 ezer forint
39.052 ezer forint
13.428 ezer forint
18.173 ezer forint
0 ezer forint
8.000 ezer forint

3. Hiány főösszegét
9.563 ezer forintban
állapítja meg.
A hiány finanszírozására 1.563 ezer forint előző évi pénzmaradvány,
valamint 8.000 ezer forint likvid hitel felvétele szolgál.
(2) Az Önkormányzat az Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét 52.238 ezer Ft-ban határozza meg, az általa
biztosított 54.599 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (2.sz.melléklet)
(3) Az Önkormányzat az Ágasegyházi Napközi Otthonos Óvoda
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 50.796 ezer Ft-ban határozza
meg, az általa biztosított 38.913 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt.
(3.sz.melléklet)
(4) Az Önkormányzat a Mohácsy Ferenc Faluház - IKSZT költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét 16.817 ezer Ft-ban határozza meg, az általa
biztosított 13.834 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (4.sz.melléklet)
(5) A rendelet 5.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 5.sz. melléklete lép.
Záró rendelkezések
3.§. (1) Ez a rendelet 2014. február 05. napján lép hatályba, rendelkezéseit
2014.január 1-től kell alkalmazni.
Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere

dr. Fazekas István
Ágasegyháza Község Jegyzője

ZÁRADÉK:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
való kifüggesztéssel megtörtént.
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