
Önkormányzat képviselő-testületének 16/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.) rendelet módosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

 

(1) A rendelet 2.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

módosított költségvetési bevételét 1.334.818 E Ft-ban 

módosított költségvetési kiadását 1.519.840 E Ft-ban 

a költségvetési egyenleg összegét  

-ebből működési 

            felhalmozási 

 - 185.022 E Ft-ban 

 - 185.022 E Ft 

     0 E Ft 

 

állapítja meg. 

(2) A rendelet 2.§ (2) bekezdésében szereplő 1.1. melléklet helyébe e rendelet 1.1. melléklete 

lép. 

A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok 

 

545.903 E Ft Önkormányzat módosított működési támogatásai 

229.612 E Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

213.906 E Ft        

  227.360 E Ft 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

Közhatalmi bevételek 

   48.037 E Ft 

0 E Ft 

0 E Ft 

Működési bevételek 

Felhalmozási bevételek 

Működési célú átvett pénzeszköz 



0 E Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 

 

 

 

a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat 

 

 

1.031.996 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 

329.782  E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 

       158.062 Ft Tartalék 

 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

(3) A rendelet 2.§ (3) bekezdésében szereplő 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek  helyébe e rendelet 

1.2., 1.3., 1.4. melléklete lép. 

 

(4) A rendelet 2.§ (3) bekezdésében szereplő 2.1. és 2.2. melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 

2.2. melléklete lép. 

 

2. § 

 

(1) A rendelet 3§ (1) bekezdésében szereplő 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép 

 

(2) A rendelet 3§ (2) bekezdésében szereplő 4. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép 

 

(3) A rendelet 3.§ (4) bekezdésében szereplő 6. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 

(4) A rendelet 3.§ (5) bekezdésében szereplő 7. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

 



(5) A rendelet 3.§ (6) bekezdésében szereplő 8. melléklet helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

 

(6) A rendelet 3.§ (7) bekezdésében szereplő 9.-9.1.; 10.-10.1.-10.3.; 11.-11.1.; 12.-12.1.-

12.2.; 13.-13.1.-13.2.; 14.-14.1.-14.2.; 15.-15.1. mellékletek  helyébe e rendelet 9.-9.1;10.-

10.1.-10.3.; 11.-11.1.; 12.-12.1.-12.2.; 13.-13.1.-13.2.; 14.-14.1.-14.2.; 15.-15.1 melléklete 

lép. 

 

(7) A rendelet 3.§ (8) bekezdés helyébe következő rendelkezés lép: 

 Az önkormányzatok által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett 

létszámát 125 főben határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát 379 főben 

állapítja meg a képviselő-testület a 17.sz. melléklet szerint. 

 

(8) A rendelet 3.§ (9) bekezdés helyébe következő rendelkezés lép: 

      3.§ (9) Az önkormányzat a kiadások között 158.062 E Ft általános tartalékot állapít meg. 

 

 

 

3. § 

 

 

1. Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Szilágyi László                                                          Urbánné Lengyel Zsuzsanna 

              Polgármester                                                                            jegyző 

 



 

 


