
TERVEZET 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének      /2014. (         ) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

2/2014.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. 
§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
f) pontjában, foglalt feladatkörében eljárva az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben 
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága  véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el.  

 
 

1. § 
 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.7.) számú rendelet 
(továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
 

 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi  
 
   a) költségvetési bevételek előirányzatát                           293 400 E Ft-ban 
   b) költségvetési kiadások előirányzatát                           352 795 E Ft-ban 
   c) költségvetés egyenlegét: hiányát                             59 395 E Ft-ban 
  
    d) a költségvetési hiány belső finanszírozására  
       szolgáló előző évek pénzmaradványát                              59 395 E Ft-ban 
       ebből: működési célú pénzmaradványt                             26 449 E Ft-ban 
                  felhalmozási célú pénzmaradványt                       32 946 E Ft-ban 
 
 
 
  e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 
       finanszírozási célú műveletek bevételeit                     0 E Ft-ban 
       ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit          0 E Ft-ban 
                          a felhalmozási célú műveletek bevételeit     0 E Ft-ban 
       finanszírozási célú műveletek kiadásait                          0 E Ft-ban 
       ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait           0 E Ft-ban 
                          a felhalmozási célú műveletek kiadásait      0 E Ft-ban 
f) költségvetésének bevételi főösszegét      352 795 E Ft-ban 
g) költségvetésének kiadási főösszegét      352 795 E Ft-ban 
 
állapítja meg. 

 

 



 

2.§. 
 

A R.1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. módosított melléklete, R.2.1. melléklete 
helyébe e rendelet 2.1. módosított melléklete, R.2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. 
módosított melléklete, R.9.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1 módosított melléklete, 
R.9.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2 módosított melléklete,  R.9.3. melléklete 
helyébe e rendelet 3.3. módosított melléklete lép.  

 
3.§. 

 
 Ez a  rendelet a kihirdetését követő  napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
 
 
 
Tengelic, 2014. szeptember 4. 
 
 
 
 
   Gáncs István sk.                          Tolnai Lászlóné sk. 
   polgármester                                                                                         jegyző 
 


