Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015 ( V.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II.14. ) önkormányzati rendelete
módosításáról

Bátaapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 23.§ (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R ) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési
a) bevételi főösszegét

362 291 ezer forintban

b) kiadási főösszegét

362 291 ezer forintban

állapítja meg,
2. § R 4.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a
következők szerint hagyja jóvá:
Működési kiadások előirányzata összesen:

218 139 ezer forint,

Ebből:
a) személyi jellegű kiadások:

102 991 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok:

25 383 ezer forint,

c) dologi és folyó kiadások:

65 672 ezer forint,

d) szociálpolitikai juttatások:

17 509 ezer forint,

e) támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások
6 584 ezer forint,
f)

irányítás alá tartozó költs. szervek tám.

83.843 ezer forint

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 107.860 ezer forint.
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A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzata:

105 146 ezer forint,

b) a felújítás előirányzata:

947 ezer forint,

c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1 015 ezer forint,

d) egyéb felhalmozási célú kiadás

752 ezer forint

(3) Az önkormányzat kiadásaiból:
a) kötelező feladatok kiadása:

216 593 ezer forint

b) önként vállalt feladatok kiadásai:

134 033 ezer forint

c) állami(államigazgatási) feladatok kiadásai

3 708 ezer forint

3.§ R 11.§ -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
11.§ (1) A Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 2.3.
számú melléklet tartalmazza, Bátaapáti Község Önkormányzata, a Cikói Község
Önkormányzata és Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésén
elfogadott határozat alapján, az alábbiak szerint:
a) A működési kiadások előirányzata összesen

63.973 ezer forint, melyből

aa) személyi jellegű kiadások :

47.096 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok:

12 569 ezer forint

ac) dologi kiadások:

4 308 ezer forint

c) A közös önkormányzati hivatal bevétele:
- állami támogatás:

34.029. ezer forint

- támogatásértékű bevétel

3.558

ezer forint

13.176.

ezer forint

- Cikó község Önkormányzat hozzájárulása

5.465.

ezer forint

- Mórágy község Önkormányzat hozzájárulása

6.533.

ezer forint

- Bátaapáti község Önkormányzat hozzájárulása

4.§ R 12.§ -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
12. § (1) Bátaapáti Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a képviselő-testület a 2.3 számú
melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen 28.146 ezer forint ,
melyből
a) személyi jellegű kiadások:

15.666 ezer forint;
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b) munkaadókat terhelő járulékok:

4.276 ezer forint;

c) dologi kiadások:

8.204 ezer forint.

(2) Bátaapáti Óvoda:
a) állami támogatás:

18 .662 ezer forint

b) Bátaapáti Község Önkormányzatának támogatása: 6.029 ezer forint.
c) Működési bevétel

2.791 ezer forint

d) Működési célú támogatásértékű bevétel 102 ezer forint
5. § R 1.- 11. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.
6.§ Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a
2014. költségvetési évre kell alkalmazni.
Bátaapáti, 2015. május 5.

Darabos Józsefné

Bakó Józsefné

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. május

Bakó Józsefné
jegyző

3

