
Csabdi Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

4/2015. (II.27.) 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 140.117 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 54.193 

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

 

b) az önkormányzat összes kiadását 140.117 eFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 

126.738 eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 69.792 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:  131.501 eFt 

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások:  126.738 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 

(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.,2.,2a.,2b.,3.,3a.,3b.,5.,7.,8.,9.,10.,11.,12., mellékletei helyébe jelen rendelet 

1.,1a.,1b.,2.,2a.,2b.,3.,3a.,3b.,5.,5a.,5b.,7.,8.,9.,10.,11.,12., mellékletei lépnek. 
 

 

2. § Ez a rendelet 2015. február 27-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. 
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