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Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testülete  
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TÁRGY:  A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA 

 
 

A képviselı- testület gazdálkodási feladat- és hatáskörében a helyi önkormányzatok 
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő 
szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a költségvetés módosításáról.  
 
Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a könyvtári és a 
közmővelıdési érdekeltség növelı támogatás, valamint a muzeális intézmények 
szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló, az emberi erıforrások 
minisztere 9/2014 (II.13.) EMMI rendeletnek megfelelıen.  
 
A pályázat önrészeként 200.000 Ft-ot különít el költségvetésében, melynek forrása a 
2013. évi pénzmaradvány. 
 
A módosítást követıen a költségvetés eredeti 28.024 eFt-os kiadási és bevételi 
fıösszege 

28.224 eFt-ra 
változik.  
 
A fentiek alapján javasolom, hogy a képviselı-testület Szıc Község Önkormányzata 
2014. évi költségvetési rendeletének módosítását a csatolt rendelettervezetben 
foglaltak szerint fogadja el. 
 
Szıc, 2014. március 17. 
 
 
 Tisztelettel: 
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Tervezet  
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének 
………… önkormányzati rendelete 

az önkormányzat költségvetésér ıl szóló 
2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáró l 

 
 

Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket 
rendeli el: 
 
1. § Szıc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésérıl szóló 2/2014. (II.5.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következı 
rendelkezés lép: 
 
„2. § A képviselı-testület a 2014. évi intézményekkel összevont 

a) költségvetési bevételei fıösszegét 28.224 ezer Ft-ban, 
b) költségvetési kiadásai fıösszegét 28.224 ezer Ft-ban, 

  az 1. melléklet szerint állapítja meg.” 
 
2. § A R. 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„3. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit a 2. és a 2.A melléklet 
rögzíti. 
 
B1 Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl 22.386 e Ft 
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl 2.148 e Ft 
B3. Termékek és szolgáltatások adói 1.655 e Ft 
B4. Mőködési bevételek 1.385 e Ft 
B5. Felhalmozási bevételek 0 eFt 
B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök 450 e Ft 
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft 
B8. Finanszírozási bevételek 200 e Ft 
Bevételek összesen: 28.224 e Ft” 
 
3. § A R. 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„4. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait a 4. és 5. melléklet rögzíti. 
 
K1. Személyi juttatás 7.866 e Ft 
K2. Munkaadót terhelı járulék 1.536 e Ft 
K3. Dologi és egyéb folyó kiadás 11.910 e Ft 
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5.622 e Ft 
K5. Egyéb mőködési kiadások 998 e Ft 
K6 Beruházások 200 e Ft  
K7 Felújítások 0 e Ft 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 e Ft 
Kiadások összesen: 28.224 e Ft” 
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5. § Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 Németh Balázs  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyzı 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: ………………..  
 
 
 
 Lovasi Erika 
 jegyzı 
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Elızetes hatásvizsgálati lap  
 

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 
 
 
A tervezett jogszabály : Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testületének ........ 
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló 2/2014. 
(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A tervezett jogszabály várható következményei, külö nösen 
 

1) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:  A rendelettervezet 
elfogadásával a képviselı-testület módosítja az önkormányzat 2014. évre 
tervezett bevételeit és kiadásait. A kiadási és bevételi fıösszeg 200 ezer 
forinttal nı. 

2) Környezeti következményei:  Nincs. 
3) Egészségi következményei:  Nincs. 
4) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  Többlet adminisztratív terhet 

nem jelent. 
5) A jogszabály megalkotásának szükségessége:  Az önkormányzat 

pályázatot nyújt be a könyvtári és a közmővelıdési érdekeltségnövelı 
támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. 
évi szabályairól szóló, az emberi erıforrások minisztere 9/2014 (II.13.) EMMI 
rendeletnek megfelelıen. A képviselı-testület a pályázat önrészeként 200.000 
Ft-ot különít el a költségvetésben, mert ez az eredeti költségvetésben nem 
szerepelt. 

6) A jogalkotás elmaradásának várható következményei:  Az önkormányzat 
nem lesz jogosult közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásra. 

7) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárg yi és pénzügyi 
feltételek:  A jelenlegi, rendelkezésre álló feltételeken felül többletet nem 
igényel. 

 
 
 
 
Szıc, 2014. március 17. 
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Indokolás  
 

„ Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének ........ önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésér ıl szóló 2/2014. (II.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról ” cím ő rendelettervezethez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény alapján valamennyi jogszabályhoz, így 
a helyi önkormányzat rendeletéhez is szükséges indokolást csatolni. 
 
Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a könyvtári és a 
közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, valamint a muzeális intézmények 
szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló, az emberi erıforrások 
minisztere 9/2014. (II.3.) EMMI rendeletében foglaltak szerint. 
 
A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévı Mővelıdési Ház – közösségi 
színtér – technikai, mőszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak 
gyarapítása. 
 
Az 1. §-hoz: 
A képviselı-testület a közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás önrészeként 
200.000 Ft-ot különít el az önkormányzat 2014. évi költségvetésében – melyre az 
eredeti 2014. évi költségvetésben nem került sor –, ennek forrása a 2013. évi 
pénzmaradvány. Ez alapján a kiadási és bevételi fıösszeg 28.024 eFt-ról 28.224 eFt-
ra változik. 
 
A 2. §-hoz: 
A rendelettervezet szerint a költségvetési bevételeket rögzítı 2. melléklet B8. sora 
200 eFt finanszírozási bevétellel nı. 
 
A 3. §-hoz: 
A rendelettervezet szerint a költségvetési kiadásokat rögzítı 4. melléklet K6 
Beruházások, K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sora 200 eFt-tal nı. 
 
A 4. §-hoz: 
A hatályba léptetı rendelkezést tartalmazza. 
 
 
Szıc, 2014. március 17. 
 
 
 
 
 
 
 


