Költségvetési rendelet
Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.05)
számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
Önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervét az alábbiak szerint módosítja.
1 § A költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014.éviköltségvetését:
a) 317.126 E Ft Költségvetési bevétellel
b) 317.126 E Ft Költségvetési kiadással
c) nulla Ft Költségvetési hiánnyal állapítja meg.

2. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző az SZMSZben meghatározott módon gondoskodik.
Kismaros, 2015. január 29

...............................................
polgármester

......................................................
jegyző
Ph.

A rendelet kihirdetve:
Kismaros, 2015. január 30
..........................................
jegyző

Előterjesztés
2015. január 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésre
Tárgy: 2014. évi költségvetés 3.sz. módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014 évi költségvetés 3 módosításához a következő szöveges indoklást fűzzük:
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai összesen 28233 e Ft-tal
csökkentek.
A Kincstár értesítése alapján az önkormányzat 600 e Ft óvoda támogatást kapott.
Szociális és gyermekvédelmi támogatások összege 2311 e Ft-tal nőtt. Ez az összeg magába
foglalja a jövedelempótló támogatások visszaigényelt összegeit. Az E útdij kompenzálására
50 e Ft érkezett, valamint a bérkompenzációra 1269 e Ft támogatást kaptunk.
249400 Ft értékű utalványt kaptak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők.
Ez pénzforgalom nélküli tétel volt. (Az igénylések után az önkormányzatnak csak ki kellett
osztania az utalványokat.)
A Munkaügyi központtól 2072 e Ft támogatás érkezett, melynek összegével szintén
módosítottuk a költségvetést.
Az iparűzési adóbevételeket emeltük 3 millió forinttal.
A bérleti díjakat és a közterület használati díjakat csökkentettük, mivel a decemberi számlák
fizetései áthúzódtak az idei évre.
A pénzmaradvány összegét csökkentettük, mivel a lekötött betéteket nem lehetett elszámolni
Pénzmaradvány felhasználására.
A lekötött pénzek megjelennek majd a 2015. évi költségvetésnél a pénzmaradványok soron
és az idei évben fogjuk felhasználni.
Tisztelt Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság!
Tisztelt Képviselő Testület!
Kérjük, hogy a fenti előterjesztés, valamint a kapcsolódó számszaki adatokat tartalmazó
mellékletek alapján az anyagot szíveskedjenek megtárgyalni és rendelet módosítását
elfogadni.
Kismaros, 2015. január 29

Neubauer Rudolf
polgármester sk
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