
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

12/2014. (V.27.) önkormányzati
r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának 
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet

m ó d o s í t á s á r ó l 

Az  önkormányzat  képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében
meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  § Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  a  Várpalota  Város
Önkormányzatának  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2014.  (II.28.)  rendeletének  (a
továbbiakban: KÖR) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) a) Bevételek főösszege:                                    4.201.359 ezer Ft
                   ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele   575.919 ezer Ft
               b) Kiadások főösszege:                                        4.201.359 ezer Ft
                   ebből céltartalék                                                 0 ezer Ft
                   ebből általános tartalék                                       57.844 ezer Ft
               c) A hiány összege:                                                             0 ezer Ft

2. § (1) A KÖR 4. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) Működési célú kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatok

aa) Személyi juttatások: 716.973 ezer Ft
ab) Munkaadókat terh. járulékok és adó 192.596 ezer Ft
ac) Dologi kiadások: 915.458 ezer Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 263.870 ezer Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások:                                 451.292 ezer Ft
af)  Működési célú céltartalék:                            57.844 ezer Ft.

(2) A KÖR 4. § (9) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) Felhalmozási célú kiadási főösszegen belüli kiemelt előirányzatok

    ba) Felújítási előirányzat:     311.508 ezer Ft
    bb) Fejlesztési (beruházási) előirányzat:   83.856 ezer Ft
    bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:           36.724 ezer Ft
    bd) Felhalmozási célú céltartalék:                  0 ezer Ft

           be) EU-s forr.megv. projektek kiadásai:                            30.034 ezer Ft.



(3) A KÖR 4. § (9) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c) A finanszírozási kiadás főösszegen belül 

           ca) Hiteltörlesztés                                                     99.990 ezer Ft
           cb) Intézményi finanszírozási támogatás             1.041.214 ezer Ft. 

          összeggel hagyja jóvá.

3. § A KÖR 1-10. mellékletei helyébe e rendelet 1-10. mellékletei lépnek.
4. § Ez a rendelet  2014. május 28-án lép hatályba,  és 2014. május 29-én napján hatályát
veszti.

V á r p a l o t a , 2014. május 22.

Talabér Márta                            dr. Ignácz Anita Éva
         polgármester                                                                           jegyző


