
Hőgyész Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testületének  

4/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.21.)  

önkormányzati  rendelet módosításáról 
 

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
XCXV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 
1/2014.(III.21.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 
 

1. § 
(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésének a) – g) pontjai helyébe az alábbiak lépnek: 

a) tárgyévi költségvetési bevételek előirányzata: 439.026. E Ft, 
b) tárgyévi költségvetési kiadások előirányzata: 484.833. E Ft, 
c) költségvetési többlet / költségvetési hiány: 45.807. E Ft, 
d) finanszírozási célú műveletek bevételei 99.262. E Ft, 
    ezen belül: - a működési célú műveletek bevételei:  99.262. E Ft, 
 - a felhalmozási célú műveletek bevételei: 0 E Ft, 
e)finanszírozási célú műveletek kiadásai: 53.455. E Ft, 
   ezen belül: - a működési célú műveletek kiadásai:                   47.755. E Ft 
 - a felhalmozási célú műveletek kiadásai: 5.700. E Ft, 
f) költségvetésének bevételi főösszege: 538.288. E Ft, 
g) költségvetésének kiadási főösszege: 538.288. E Ft. 

 
(2) A R. 2. § (2) bekezdésében írt 1. melléklete és 1/d. melléklete helyébe jelen rendelet 1. 
melléklete és 1/d. melléklete lép. 

2. § 
 A R. 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek: 
 „(4) Az Önkormányzat módosított 2014. évi általános és céltartaléka együttesen: 46.570 ezer forint, 

- ebből az általános tartaléka 4.000. ezer forint, 
- céltartalék 42.570. ezer forint.” 

3. § 
A R. 6. § (1) bekezdésében írt költségvetési főösszeg 493.228 ezer forintra módosul, míg a R. 
2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 
 

4. § 
A R. 7. § (1) bekezdésében írt bevételi és kiadási főösszeg egyezően 45.060. ezer forintra 
módosul, míg a R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 
 

5. § 
A jelen rendelet 2015. május 28. napján lép hatályba. 

 
 

Botta György                                         Dr. Schutzbach Ferenc 
                        polgármester                                            címzetes főjegyző 
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