vácszentlá§zló Köz9ég Ónkormányzata
Képviseló-te§tül€tének
8t20l4. (x .(,
ónkormányzrti rendelete

Vácszentlászló KözJég Önkoímányzat Képviselő_testüIete az államhááaításról szóló 20 l l , évi cXcV törvény
34. § (1) bekezdésben foglalt f€lhatalmaás alapján a Ma8yarország helyi önkormányzataiíól szóló 201 l, évi
cl'xxxx.tv. l 1 l .§-ban me8határozott feladatkörében €ljáíva vácsz€ntlászló Község Önkormányzata 20 14. évi
költségv€téséról sáló 5/2014. (Ix,16.) önkornányzati íendelettel módosított 1/20l4,(11,06.) önkorrnányzati
rendelet€ (továbbiakban: Rend€let) módositása úár8yában az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A R€ndelet 2.§-ahelyébe akövetkezó rendelkezés

lép:

,,2.§ vácszentlászló Község Ónkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi bevételi terv€ a
jel€n rendelet l, sz, mellékletében részletezettek sz€rint 1.146.054 e Ft-ra módosul, mely tartalmazza a
WZs csatoma Beíuháási és Üzemeltetósi Önkoínányzati Társulás 715.786 e Ft-os bevételét,valamint
a 92.530 e Ft-os intézményi finanszírozá§t is, Az Ónkoímányzat háromnegyed éves bevétele 869.150 e Ft
a VVZS csatoma Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Táísulás 521,866 e Ft-os bevét€lével
együtt."

2.§

A Rendelet 3,§-ahelyébe

a

következó rendelkezés lép:

20l4. évi kiadási terve a 2. sz. me|lék|etben rész|etezettek §zerint 1.14ó,054 e
Ft-ra módosul, mely taíülmazza a WZS csatoma Beíuházási és Üz€meltetési ÖnkormányZti TáNulás
715.786 e Ft-os kiadását, valaminl a 92,530 € Ft-os intézrnényi finanszíroást is és a Polgármesteíi
Hivatal44,6l5 e Ft kiadását is, A háromnegyed év€S kiadási t€rv teljesitését 774,777 e Ft-ban hagyjajóvá

,,3.§ (I) Az Önkormányzát

a

Képvis€lő"lestü|et.

A költségvetési szervek kiadását a 3. sámú nellékletek, míg a címrendet
taíta|fiazza,
(2)

4, számú melléklet

a

(3) Az Önkormányzat működési célúpénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összege 4.684 e Ft-ra
éves t€lj€sitését 2.298 e Ft-ban hagyj a jóvá a testület."

módosul, melynek háromn€gy€d

3.§

A R€ndelet 4.§.(l)

és (2) bek€zdé§e

h€lyóbe

az alábbi íendelkezés k€íül:

,,4,§.(l) Az Ónkoímányzat 2014. évi személyi állománya23 fó, mely nem taíta|mazza a külön
szerádések alapján biáositott közfoglalkoztaiási létsámot.

A személyi jufiarás háromnegyed éves t€ljesitése a 4, számú mellékletekben ré§zletezettek sz€rinl
60.503 e Ft, mig a személyi juttatást terheló kiadáS 14,124 e Ft."
(2)

4.§. A

Rend€l€t

6. §-a

h€lyébe azalábbi íende|kezés kerü]:

,,6,§. Az Ónkormányzat

háromnegyed éves kiadásainak és bevételeinek mér|egszerú bemutatását a 5,

sámlt melléklet tartalmazza,"

5,§.

A Rendelet 9.§-a helyébe azalábbi íendelkezéskerül:
,,9.§, Az Ön-korínányzat fejlesztési célúkiadási tervét 790.301 e Ft-ía megemeli, melynek háromnegyed
éves teüesitését a WZs csatoma Beruhlázási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 5 l 6.524 e Ft-os
kiadásával együtt 588.524 e Ft-ban fogadja el, Az Önkormányzat működési tartaléka I00.870 e Ft-ra

módosul."

6,§.

Ez

a

rendelet a kihiídetése napján lép hatályba. de a 2014,rvj költségvetési évr€ alkalmazni kell.
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