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Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2015.(IV.17.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) 

önkormányzat rendelet módosításáról 
 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben 

meghatározottakat, valamint a Gazdasági Bizottság véleményezését figyelembe véve az ön-

kormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 18.) sz. rendeletének módosításáról 

az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

1.§ Az alaprendelet (továbbiakban „R”) az Önkormányzat összesített 2014. évi költség-

vetése című 2. fejezet 2. §. az alábbiak szerint módosul: 

 

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének módosítása 

 

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi 

költségvetési  

a) kiadási főösszegét                                                  1. 598 923  ezer Ft-ban 

b) bevételi főösszegét                                                 1 351 419  ezer Ft-ban 

c) a költségvetési hiányt                                                247. 504ezer Ft-ba állapítja meg. 

 

 A költségvetési hiányt a 115 445 ezer Ft-os fejlesztési célú hitel, valamint a 

2014. évi helyesbített pénzmaradvány összege: 132 059 ezer Ft fedezi. 

 

2. § Az  R 3.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai:            662 054  ezer  Ft 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:  936 869  ezer Ft 

 

 

3. § Az R 4.§ (1) bekezdés a-b. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei:              919 159  ezer Ft 

b) az önként vállalt feladatok bevételei:    679 764  ezer Ft 

 

 

.4.§ Az R 4. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

a) Betegséggel kapcsolatos ellátások                  500 ezer Ft 

b) Lakhatással kapcsolatos ellátások               1  753 ezer Ft 

c) Egyéb nem intézményi ellátások                 9 635 ezer Ft 

 

 



2  

 

5. §. Az R 4. §. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 7. sz. mellékletében az irányítószervi támo-

gatások összege 198 410  ezer Ft. 

Ebből: Közös Önkormányzati Hivatal működésére    94 728 ezer Ft 

           Óvoda működésére                                       103 682  ezer  Ft.  

 

6.§. Az R 7. §. az alábbiak szerint módosul: 

 

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 8 691  ezer Ft, 

a céltartalék 13 500 ezer Ft, melynek felosztása a 10. számú mellékletben található. 

 

 

     7. §. Az R 3. fejezet 8. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tahitótfalu és Kisoroszi Községek Közös 

Önkormányzati Hivatalának 2014. évi költségvetési  

 

a) kiadási főösszegét                                             101 141 ezer Ft-ban 

b) bevételi főösszegét                                            96 787  ezer Ft-ban 

c) a költségvetési hiányt                                          4 354 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 

8.§. Az R 8.§.((2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében 

      a kötelező feladatok kiadásai: 101 141 ezer Ft. 

Ennek részletes bemutatása a 11. számú mellékletben található. 

 

 (3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből 

a) finanszírozási bevételek:                             94 728 ezer  Ft, 

b) előző évi pénzmaradvány igénybevétele :    4 354 ezer Ft. 

c. hivatal saját működési bevétele:                   2 059 ezer Ft 

Ezt a 12. számú melléklet tartalmazza. 

 

9. §. Az R 8.§. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(4) A közös önkormányzati hivatal által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászo-

rultság jellegű ellátásait az 14. számú melléklet tartalmazza részletesen 

 

a) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása (Újlaki Anikó tandíj  ) 250 ezer  Ft 

b) Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások    3 776  ezer Ft 

c) Egyéb nem intézményi ellátások               4 559   ezer Ft 
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10. §. Az R 5. fejezet 12. §. (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

5. Az önkormányzat saját költségvetése 

 

12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetési  

 

a) kiadási főösszegét                                            1 590 452  ezer Ft-ban 

b) bevételi főösszegét                                           1 464 805 ezer Ft-ban 

c) a költségvetési hiányt                                          125 647 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 

A költségvetési hiány feloldása a 2013. évi pénzügyi műveletek egyenlegével 113 588 ezer fo-

rinttal történik 

 

(2) Az önkormányzat kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai:                  859 121  ezer Ft 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:        731 331  ezer Ft 

 

 

11.§. Az R 4. fejezet 10. §. (1) és (2), (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

    4. Az Óvoda költségvetése 

 

10. §. (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Tahitótfalui Óvodák 2014. évi költségve-

tési 

 

a) kiadási főösszegét   105 740 ezer Ft-ban 

b) bevételi főösszegét    103 682 ezer Ft-ban 

c) költségvetési hiányt     2 058 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 

 (2) Az Óvoda költségvetésében a kötelező feladatok kiadásai: 105 740 ezer Ft. 

 

 (3) Az Óvoda bevételeiből  

  a) finanszírozási bevételek 103 682 ezer Ft 

   

 

12. §. Jelen rendelet szerinti módosítás, az R alábbi mellékleteit érinti: 

   

 1. sz. melléklet önkormányzat összesített kiadásai 

 2. sz. melléklet önkormányzat összesített bevételei 

 3. sz. melléklet önkormányzat kvetésének mérlegszerű bemutatása 

 4. sz. melléklet önkormányzat beruházásai és felújításai 

 5. sz. melléklet önkormányzat szociális ellátásai 

 6.a. sz. melléklet többéves kihatással járó döntések 

 6.c. sz. melléklet stabilitási terv 

 7. sz. melléklet irányítószervi támogatások kimutatása 

 10. sz. melléklet általános- és céltartalék 
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 11.sz. melléklet közös hivatal kiadásai 

 12. sz. melléklet közös hivatal bevételei 

13. sz. melléklet hivatal kvetésének mérlegszerű bemutatása 

 14. sz. melléklet hivatal szociális ellátásai 

15. sz. melléklet Óvoda költségvetésének kiadásai 

16. sz. melléklet Óvoda költségvetésének bevételi 

17. sz. melléklet Óvoda költségvetésének mérlege 

18. sz. melléklet Önkormányzat költségvetésének kiadásai 

19. sz. melléklet Önkormányzatok támogatásai (kiadások) 

20. sz. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege 

21. sz. melléklet önkormányzat bevételei 

22.sz. melléklet adóbevételek 

23. sz. melléklet Önkormányzati támogatások bevételei 

24. sz. melléklet költségvetési hiány finanszírozási bevételei 

25.a. sz. melléklet Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 

25.b. sz. melléklet  Közös Hivatal előirányzat felhasználási terve 

25.c. sz. melléklet Óvoda előirányzat felhasználási terve 

26.sz. melléklet Önkormányzat közvetett támogatásai 

 

13. §. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

         (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Tahitótfalu, 2015. április 16. 

 

 

Dr. Sajtos Sándor                                                                Eőryné Dr. Mezei Orsolya 

   polgármester                                      jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. április 17.          Eőryné Dr. Mezei Orsolya 

                  jegyző 

     

  

 

 


