Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a 34.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Letenye Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.6.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
,, 2.§
(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés bevételi
főösszegét 1.297.685 eFt-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatát 758.329 eFt-ban
eFt
aa)

Intézményi működési bevételek

165.297

ab)

Közhatalmi és önkormányzatok sajátos működési bevételei

177.170

aba) önkormányzatok sajátos működési bevételei

177.170

ac)

Önkormányzatok költségvetési támogatása

321.238

ad)

Működési célú támogatásértékű bevétel

91.819

ada) TB alaptól

7.601

adb) helyi önkormányzattól

11.556

adc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi
alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó
pénzeszközből

4.275

add) Fejezeti kezelésű előirányzatból

3.835

ade) Elkülönült állami pénzalaptól

64.552

ae)

Működési célú átvett pénzeszköz

2.740

Egyéb bevételek

65

Kölcsön visszatérülés

65

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 539.356 eFt-ban
eFt
ba) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
bb) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1.900
523.229
14.227

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeiből a
eFt
a)

Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit

b)

Önként vállalt feladatok bevételeit

1.259.624
38.061

állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési kiadási
főösszegét 1.473.233 eFt-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés kiadását 773.105 eFt-ban
eFt
aa)

személyi jellegű kiadások

aaa) választáshoz kapcsolódó személyi kifizetések

275.581
4.683

ab)

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

aba

választással kapcsolatos járulék kifizetések

ac)

dologi és dologi jellegű kiadások

aca

választással kapcsolatos dologi kifizetések

ad)

önkormányzat által folyósított ellátások

ae)

ellátottak pénzbeli juttatásai

af)

Működési célú támogatásértékű kiadás

ag)

Működési célú átadott pénzeszköz

27.064

önkormányzati szerveknek

10.214

háztartásoknak

3.000

Non-profit szervezetnek

10.350

Vállalkozásnak

3.500

ah)

egyéb működési célú kiadások

61.332
813
298.208
514
110.480
0
440

0

b) Felhalmozási költségvetés kiadását 700.128 eFt-ban
eFt
ba)

beruházások

bb)

felújítások

bc)

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

bd)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

653.843
5.300
135
40.850

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési kiadásaiból a
eFt
a)

Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait

b)

Önként vállalt feladatok kiadásait

1.438.583
34.650

állapítja meg.
(5) Címenkénti költségvetési szervek szerinti részletezését és feladatonkénti bontásban a 2. és
a 5-9. mellékletek tartalmazzák.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (1) és (3) bekezdésben
megállapított bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 5-9. mellékletek tartalmazzák. ”
2.§ A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a hiány
összegét 175.548 eFt összegben állapítja meg.
a)

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli
bevételek:
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Működési célra:

b)

61.864 eFt

Felhalmozási célra:

160.769 eFt

Összesen:

222.633 eFt

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

8.355 eFt

c)

A pénzmaradványból a költségvetési hiány finanszírozása után
fennmaradó összeg:
55.440 eFt
Beruházást megelőlegező felhalmozási célú hitel felvétele:
93.600 eFt
Beruházást megelőlegező hitel visszafizetése:

149.040 eFt

A Képviselő-testület a bevételek összegét mindösszesen 1.622.273 eFt-ban
a kiadások összegét mindösszesen 1.622.273 eFt-ban állapítja meg.”
3.§ (1) A Rendelet 1-10. mellékletei helyébe az 1-10. mellékletek lépnek.
(2) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(3) A Rendelet 15. és a 15/a. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(4) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(5) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(6) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4.§ E rendeletmódosítás a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő
napon hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit 2014. december 31-től kell a költségvetési
elszámolásokban figyelembe venni.
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