
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosítására

A Ludányhalászi Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5)
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  A  Ludányhalászi  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  az  1/2014.  (II.06.)  önkormányzati  rendelet
(továbbiakban: rendelet) 3. § (1) pontja az alábbiak szerint változik:

„Az önkormányzat 2014. évi előirányzatainak

a) összevont költségvetési kiadási főösszegét 339 941 eFt-ban állapítja meg,
melyből a működési költségvetési előirányzatok összege: 285 857 eFt, a
felhalmozási költségvetési előirányzatok összege pedig 54 084 eFt.

b) összevont költségvetési bevételi főösszegét 339.941 eFt-ban állapítja meg.”

2. § A rendelet 5. §-a az alábbiak szerint változik:

„Az  önkormányzat  és  intézményei  működési,  fenntartási  kiadásai  előirányzatait  a  képviselő-testület  a
következők szerint határozza meg: (1. melléklet)

Működési kiadások előirányzata összesen:

ebből: Személyi juttatások 139 405 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok 26 950 eFt
Dologi kiadások 66 916 eFt
Szociális juttatások 25 641 eFt
Működési célú pénzeszköz átadás 1 341 eFt
Működési célú támogatás értékű kiadás 836 eFt
Működési célú visszatérítendő támogatás 5 653 eFt
Elvonások és befizetések 432 eFt”

3. § A rendelet 7. §-a az alábbiak szerint változik:

„Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 54 084 eFt
ebből: Beruházási kiadások 3 400 eFt

ÁFA 760 eFt
Felújítási kiadások 41 604 eFt
ÁFA 8 320 eFt

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 2/3. melléklet tartalmazza.

Az átadott pénzeszközök részletezését a 2/2. melléklet, az önkormányzat által folyósított ellátások és egyéb
juttatások részletezését a 2/1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép

(2) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép

5. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
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