
Előterjesztés 
 
Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezet    
           megtárgyalása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése lehetőséget biztosít 
az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a 2014. évi költségvetési rendelet 
2014 december 31-i hatállyal történő módosítására. A költségvetési rendelet utolsó 
módosítása óta történt intézkedések átvezetését javasolom a későbbiekben részletezettek 
szerint.  
 
A költségvetés 6. számú módosítását az alábbiak indokolják: 
 
Bevételek 
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása:  
Bérkompenzációra 170 e Ft-ot kaptunk, ez a három intézmény kiegészítő támogatása. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei: A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
kifizetésére ( Erzsébet utalvány) november hónapban 963 e Ft támogatást kaptunk. 
Közvetített szolgáltatások ellenértéke:  A továbbszámlázott közműdíjakból befolyt plusz 
támogatás 1 219 e Ft-tal emeli a bevételeket. 
Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel:  A bevételeknek megfelelő a növekedés 781 
e Ft. 
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése: A szociális kölcsön visszafizetéséből 1 e Ft 
bevétel folyt be, ez emeli az előirányzatot. ( kerekítési eltérés ) 
Az előző évi maradványt kell módosítani a 2014. évi számviteli változások miatt. Az 
előirányzat csökkenése így 5 550 e Ft. 
A 2015 évi nettófinanszírozás keretében kapott támogatás első részletét az Államkincstár már 
2014. év végén kiutalta az önkormányzat részére. Ez jelenik meg a Belföldi finanszírozási 
bevételeknél. 
 
Kiadások 
A Kiadási oldalon a bevételeknél felsorolt előirányzat módosítások jelennek meg, a bevétel 
felhasználási követelményének megfelelően. 
Azok a bevételek, amelyek nem célhoz kötöttek a tartalék összegét emeli. 
 
Hatásvizsgálat                 
1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 
a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A költségvetési rendelet 
módosítása biztosítja a kötelező, és az önként vállalt önkormányzati feladatok jó színvonalon 
történő ellátását. 
b) A rendeletnek  környezeti és egészségügyi következményei: nincsenek.  
c) A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következménye: 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében a közgyűlés 
negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i 
hatállyal módosítja a 2014. évi költségvetési rendeletét. Az államháztartásról szóló 2011. évi 
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CXCV. törvény 34.§-ában foglalt előírások elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi 
felhívással élhet. 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: adottak 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-
tervezetet megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
Tengelic 2015. április 10. 
 
 
                                                                                                               Gáncs István sk. 
                                                                                                                 polgármester  
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Tervezet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének .. /2015. (...) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

2/2014.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 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 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                           328 728 E Ft-ban 
   b) költségvetési kiadások előirányzatát                           398 414 E Ft-ban 
   c) költségvetés egyenlegét: hiányát                                       69 686 E Ft-ban 
  
    d) a költségvetési hiány belső finanszírozására  
       szolgáló előző évek pénzmaradványát                              65 304 E Ft-ban 
       ebből: működési célú pénzmaradványt                             44 180 E Ft-ban 
                  felhalmozási célú pénzmaradványt                       21 124 E Ft-ban 
 
 
  e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 
       finanszírozási célú műveletek bevételeit                         4 382 E Ft-ban 
       ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit              4 382 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      398 414 E Ft-ban 
g) költségvetésének kiadási főösszegét      398 414 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.  
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3.§. 
 

 Ez a  rendelet a kihirdetését követő  napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
Tengelic, 2015. április 10. 
 
   Gáncs István sk.                          Tolnai Lászlóné sk. 
   polgármester                                                                               jegyző 
 
 
 


