
Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2015.(      .) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 
1/2014.(III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredi jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló 1/2014.(III.20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 3.§ 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3.§ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. 
mellékletben foglaltak szerint határozza meg a Képviselő-testület: 
 
a) működési célú támogatások                                                                                20.297 ezer Ft 
b) közhatalmi bevételek:                                                                                         16.300 ezer Ft 
c) működési bevétel:                                                                                                  6.866 ezer Ft 
e) felhalmozási bevétel:                                                                                           11.987 ezer Ft 
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                                   662 ezer Ft 
g) előző évi pénzmaradvány:                                                                                   17.851 ezer Ft” 
 

2.§ Az Ör. 4.§ (1) - (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„4.§ (1) Az Önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet 
szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület: 
 
a) működési költségvetési kiadások:  

 aa) személyi jellegű kiadások                                                                                     8.370 ezer Ft 
 ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                2.220 ezer Ft 
ac) dologi jellegű kiadások                                                                                       22.021 ezer Ft 
ad) önkormányzat által folyósított ellátások                                                               2.450 ezer Ft 
ae) egyéb működési célú kiadások                                                                            21.541 ezer Ft 
b) felhalmozási költségvetési kiadások:  
ba) felújítások                                                                                                              9.000 ezer Ft 

 bb) beruházások   381 ezer Ft 
 c) pénzforgalom nélküli kiadások:  
ca) működési célú tartalék                                                                                            4.501 ezer Ft 

      cb) felhalmozási célú tartalék                  4.000 ezer Ft  

       (2) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások célonkénti felhasználását a 

       3. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület: 

a) gépbeszerzés                                                                                                         381 ezer Ft   
b) Köbölkúti út felújítása                                                                                       6.500 ezer Ft 
c) utca névtáblák                                                                                                       500 ezer Ft 
d) játszótér felújítás                                                                                               2.000 ezer Ft 
 
 

3.§  (1) Az Ör. 1-2 mellékletei helyébe e rendelet 1-2 mellékletei lépnek. 
       (2) Az Ör. 12. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 
                                                                                   



4.§  E rendelet kihírdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Keller Vendel          Németh Tünde 
polgármester               jegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2015.  
 
 
             
         Molnárné Dr. Papp Judit 
                kirendeltség-vezető  
 



Indokolás 
  
  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint a Képviselő-testületet 
tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás 
várható hatásait.  
  
  

Általános indokolás 
  

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a önkormányzat  2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014.(III.20.) önkormányzati rendeletét  

módosító ../2015.(...) önkormányzati rendelethez 
  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet (Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében 
megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a 
saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet.  
A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti 
időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 
31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.  
  

Részletes indokolás 
  
Az 1. §-hoz  
A jogszabályi előírásoknak megfelelő átvezetéseket követően az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatai a §-ban foglaltak szerinti összegekre változnak. 
 
2.§-hoz 
A jogszabályi előírásoknak megfelelő átvezetéseket követően az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatai a §-ban foglaltak szerinti összegekre változnak. 
 
3.§-hoz 
A rendeletmódosítás mellékletei az előterjesztésben részletezett előirányzat módosításokat, 
átcsoportosításokat és előirányzat korrekciókat foglalják magukban, a rendeleti formátumnak 
megfelelően. 
 
A 4. §-hoz  
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.  
 
 


