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Somberek Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
 

11/2014. (XII.06.) önkormányzati rendelet  

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.01.) rendelete 

módosításáról 

 

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi 

stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása 

érdekében  - a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló  2011. évi  CLXXXIX. tv  

23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23.§ (1) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 2014. évi központi költségvetésről szóló 

2013. évi CCXXX. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII.31.) kormány rendelet rendelkezéseire figyelemmel az Önkormányzat 2014. 

évi költségvetésének módosításáról  az alábbi  rendeletet alkotja: 

 

I. fejezet 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.§(1) Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2014.(III.01.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban „R”) 14.§-a az alábbiak szerint módosul: 

 

„14.§ (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§(2)bekezdés c) pontjában foglalt 

előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2014. évi 

költségvetését  

 

265.273 ezer forint bevétellel 

365.919 ezer forintkiadással 

100.646 ezer forint finanszírozási bevétellel 

0                    forint finanszírozási kiadással állapítja meg. 

 

(2) A „R” 16.§-a az alábbiak szerint módosul: 

 

A Képviselő-testület – az Áht. 6.§(3)bekezdésében foglaltak alapján – a 2014. évi 

költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a „R” 8.számú melléklete szerint:  

 

239.345 ezer Ft működési költségvetéssel ebből: 

  35.359 ezer Ft személyi juttatással 

    7.266 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval 

  82.301 ezer Ft dologi kiadással 

   8.240 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival 

  11.253 ezer Ft egyéb működési célú kiadások 

  35.824 ezer Ft egyéb működési célú kiadások Óvodafenntartó Társulásnak 

  32.152 ezer Ft költségvetési szerv finanszírozása 

  26.950 ezer Ft Tartalékkal 

 

126.574 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:  

  96.280 ezer Ft beruházási célú kiadással 

  20.077 ezer Ft felújítási célú kiadással 

  10.217 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadás. 
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II. fejezet 

 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

 
A rendelet mellékleteinek módosulása 

 

2.§ A „R” 1.sz. melléklete helyébe  a jelen rendelet 1. számú melléklete lép  

 

3.§ A „R” 2.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2., számú melléklete lép. 

 

4.§ A „R”  3.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3., számú melléklete lép. 

 

5.§ A „R”  4.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4., számú melléklete lép. 

 

6.§ A „R” 5. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5., számú melléklete lép. 

 

7.§ A „R” 7 – 8 . sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 6., számú melléklete lép. 

 

8.§ A „R” 9. .sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. 

 

9.§ A „R” 13. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. 

 

 

III. fejezet 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Hatályba léptető rendelkezések 

 

10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna                 Csoboth Tamás  

 jegyző            polgármester 

 

 
A rendelet Somberek községben a helyi kábeltelevizión keresztül, valamint Somberek 

község honlapján 2014. december 6. napján kihirdetésre került. 

 

Somberek, 2014. december 6. 

 

 

 

        Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna 

         jegyző 


