vácsz€ntlá§ztó Község Önkormányzata
Képvi§elő-t€§tü|etén€k
5/2014.

(D(

önkormányzati

16.)

rend€|ete

az államháztartásról §zóló 201l. évi cXcV
töíVény 34. § (1) bekezdésben fogla|t felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 201 l, évi CLXXxlX,tv.l1 l,§-ban meghatározott feladatkörében €ljáíva vácszentlászló Község
Önkormányzata 20l4. évi költsé8vetéséről szóló l/2o14.(II.06,) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: Rendelet) módosítása társ/ában az alábbi rendeletet alkotja.

Vácszentlászló Község Önkormányzat Képvis€ló-testűlete

l,§

A Rendelet

2,§-a helyébe a következő

rendelkezés lép:

,,2.§ Vácszentlászló Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormáryz^t) 2o14. évibevétel;
sz€rint 1.076.657 € Ft-ra módosul, m€ly
terve ajelen íendelet l. sz, mellékletében reszlet§z€tt€k
tartalmazza a VvZs csatoma Beruházási és Üz€meltetési Önkoímányzati Táísulás 685.26l e
Ft-os bevételét,valamint a 87.962 e Ft-os intézményi finanszírozrást is, Az Önkolmányzat első
félévesbevétele 705.375 e Ft a WZs csatoma Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati
Tfusulás 488,879 e Ft-os bevételével együtt,"

2,§

A Rendelet 3,§, (l)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés |ép:

(l) Az Önkormányzat 20l4. éVi kiadási terv€

a 2, sz, mellékletben részletez€ttek szerint
1.076,ó5? e Ft-ra módosul, m€ly taítalmazza a VvZs csatorna Berüházási és Üzemeltetési
Önkormányzati Társulás ó85,26t e Ft-os kiadási teívét, valamint a 87.962 e Ft-os intézményi
finanszírozást és a Polgá.mesteri Hivatal 45.053 e Ft kiadását is. Az első félév€s kiadási t€rv
teljesítesét 6l5,963 e Ft-ban ha§/jajóvá a Képviselő-testü|et,
,,3.§

(2)

A költségvetési szervek kiadását a

3, számú melléklet, míg a címrendet a 4, számú m€lléklet

taítalmazza."

3.§

A Rendelet 4.§.(2) bekezdése he|yébe az alábbi rendelkezés kerül:
,,4,§,(2)

A személyijuttatás

a 4, számú mel|ékletekben részletezettek szerint összesen

38.823 e

Ft-rateljesült az első félévben."

4,§. A

Rend€let

6,§-a helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatlását a 5. számú
melléklet taítalmazza."
,,6,§,

5.§. A

R€nd€let

9,§-a helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

Az Önkormányzat fejlesáési célúkiadási t€rvét 759,176 e Ft-ra megemeli, melynek első
félévesteüesítésétavVZs csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás
487.321 e Ft-os kiadásáva| együtt 504.445 e Ft-ban fogadja el, Az Önkormányzat működési
tarta|éka 78.622 e Ft-ra módosul."
,,9.§.

8,§.

Ez a rendelet a kihirdetése napján tép hatátybá,'de,4 2014. évi költségvetési évre alkalmazni kell.

Vácsz€ntlászló,

9.
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