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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. április 23-i soros ülésére 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési 

rendeletének módosítása  

 

Tárgykört rendező jogszabály: 

            - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) 

            -  A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az  

               egyes centrális  alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. 

               évi XX. törvény 138.§ (1) d) 

 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 

- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Huszárovics Antal polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

    Magyar Judit költségvetési előadó 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2014.(II.15.) Önkormányzati rendeletével 

82.934 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, 2013. február 15-i ülésén fogadta el az Önkormányzat 

2014. évi költségvetését. Az elfogadott költségvetést a Képviselő-testület az alábbiak szerint 

módosította: 

- a 2014. augusztus 08-i ülésén a 7./2014.(VIII.9.). Önkormányzati rendeletével, a bevételi és 

kiadási főösszeget 109.790. eFt-ra módosult, 

- a 2014. szeptember 15-i ülésén a 8./2014.(IX.16.) Önkormányzati rendeletével, a bevételi és 

kiadási főösszeg 130.476 eFt-ra módosult,  

- a 2014. november 27-i ülésén a 14./2014.(XI.28.) Önkormányzati rendeletével, a bevételi és 

kiadási főösszeg 132.780. eFt.ra módosult, 

- a 2015. február 26-i ülésén a 4/2015.(II.27.) Önkormányzati rendeletével, a bevételi és 

kiadási főösszeg 154.276 eFt-ra módosult. 

 

A 2014. évi költségvetési beszámoló átvétele során a Magyar Államkincstár további előirányzat 

módosításokat kért. Mivel a Béke utcai Vis maior beruházás nem valósult meg, így az eredeti 

előirányzatban szerepeltetett támogatás, illetve beruházás értékének kivezetésével vette át a 

beszámoló garnitúrát. A jogszabály lehetővé teszi, hogy a zárszámadás elfogadását megelőzően a 

Képviselő-testület, a beszámoló átvételekor jelzett módosításokat átvezesse. A módosítást követően a 

2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszeg 140.398. eFt-ra módosul. 

 

 

Csabdi Község Önkormányzat Előirányzat változásai 

 

 

Az előirányzat változásokat összevontan, kiemelt előirányzatonkénti bontásban az alábbi táblázat 

mutatja. 

 

 

Rovatrend Eredeti ei. 

Módosított ei. 
2014.12.31. Beszámoló 

leadásakor 

K1. Személyi juttatások 8 635 20 540 

K2. Munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó 1 750 4 637 

K3. Dologi kiadások 19 415 29 249 

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 400 5 456 

K5. Egyéb működési célú kiadások 20 336 11 193 

K6. Beruházási kiadások 20 825 27 295 

K7. Felújítások 5 823 26 420 

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 750 2 229 

K1-8. Költségvetési kiadások 82 934 127 019 

K9. Finanszírozási kiadások   13 379 

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 82 934 140 398 
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B1. Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 28 388 45 027 

B2. Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről 13 878 40 315 

B3. Közhatalmi bevételek 25 493 25 301 

B4. Működési bevételek 6 175 7 760 

B5. Felhalmozási bevételek 0 0 

B6. Működési célú átvett 
pénzeszközök 0 0 

B7. Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 0 0 

B1-7. Költségvetési bevételek 73 934 118 403 

B8. Finanszírozási bevételek 9 000 21 995 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 82 934 140 398 

 

 

Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a módosított előirányzatot és 

a módosított rendeletet elfogadni. 

 

 

Csabdi, 2015. április 17. 

 

 

Tisztelettel: 

 
 

Huszárovics Antal 

   polgármester
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Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2015. (… …. .) önkormányzati rendelete 

 

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról 

 

 

 

 

 

Tárgykört rendező jogszabály: 

            - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) 

            -  A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az  

               egyes centrális  alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. 

               évi XX. törvény 138.§ (1) d) 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 

- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) 

 

 

 

 

 

Záradék: Ez a rendelet 2015. április ….. napján kifüggesztésre kerül a Felcsúti Közös 

Önkormányzati Hivatal Csabdi Kirendeltségének hirdetőtábláján. 

 

 

 

 

 

Csabdi, 2015. április 

 

 

 

Dr. Sisa András 

                                              jegyző 
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Csabdi Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

 ___/2015. (… ... .) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló  

2/2014. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

 

1.§ (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.15.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1.§ (1) A Képviselő-testület  

a) az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek 

főösszegét 126.239 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 40.315 

eFt, a működési célú bevétel 77.308 eFt, finanszírozási bevétel 8.616 eFt. 

 

b) az önkormányzat összes kiadását 126.239 eFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 

112.860 eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 55.914 eFt, a 

működési célú kiadások összege 56.946 eFt, finanszírozási kiadás 13.379 eFt. 

 

c) A Csabdi Napraforgó Óvoda 2014. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló 

bevételek főösszegét 14.159 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 

0 eFt, a működési célú bevétel 780 eFt, finanszírozási bevétel 13.379 eFt. 

 

d) az intézmény összes kiadását 14.159 eFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 

14.159 eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 30 eFt, a működési 

célú kiadások összege 14.129 eFt. 

 

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 

költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: 

a) előző évi pénzmaradványt  nem tartalmazó költségvetési bevételek:  117.623 eFt 

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások:  112.860 eFt 

c) a hiány pénzmaradvány) összege: 8.616 eFt 

d) intézményfinanszírozás:13.379  eFt 

 

(3) Az intézmény tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 

költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: 

a) előző évi pénzmaradványt  nem tartalmazó költségvetési bevételek:  780 eFt 

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások:   14.159 eFt 

c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 0  eFt 

d) intézményfinanszírozás: 13.379 eFt 
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(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és 

felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem 

működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.” 

 

  (2) A R.) 1.,1a.,2.,2a.,3.,3a.,5.,5a.,7..,9.,mellékletei helyébe jelen rendelet 

1.,1a.,2.,2a.,3.,3a.,4.,4a.,5.,6., mellékletei lépnek. 
 

 

2. § Ez a rendelet 2015.__________én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  34.§ (4) bekezdése szerinti 

időpontra kell alkalmazni. 

 

 

P.H. 

 

 

 

 

               Dr. Sisa András                                                              Huszárovics Antal 

                   jegyző                            polgármester 

 

 


