
  

 

 

MOSONUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10/2014.(XII.04.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

1 /2014.( I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Mosonudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (I. 31.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi eredeti  

bevételi főösszegét    89 211 e Ft-ban 

kiadási főösszegét 169 211 e Ft-ban 

            80 000  e Ft hiánnyal 

 

állapítja meg, melyet teljes egészben belső forrásból finanszíroz. 

(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése az  III. negyed évi módosítás keretében a 

többletbevételekből és a tartalékból történő átcsoportosítást követően az alábbiak szerint 

változik: 

 

a)  I. félévi módosítás mértékét a képviselő - testület: 

 

aa) Kiadási összeg       + 1 007 022 E Ft-ban 

ab) Bevételi összeg 

 

     + 1 007 022 E Ft-ban 

b) III. negyed évi módosítás mértékét a képviselő - testület: 

 

ba) Kiadási összeg       + 15 742 E Ft-ban 

bb) Bevételi összeg 

 

     + 15 742 E Ft-ban 

      határozza meg. 

      



 
 

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi módosított költségvetését a költségvetési 

évet követő módosítást követően: 

a) bevételi 

főösszegét  

1 100 069 e Ft-ban 

b) kiadási főösszegét 1 191 975 e Ft-ban 

       c)                          91 906  e Ft hiánnyal 

 

  

  

állapítja meg. A hiány finanszírozása belső forrásból, - a jóváhagyott pénzmaradványból 

történik.  

2. § 

 

A Rendelet 2. § (1a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1a) Mosonudvar Község Önkormányzatának költségvetése 236 E Ft központi működési 

pótelőirányzatból származó és 3 600 e Ft saját bevételi többletből származó forrással bővült, 

továbbá a felhasznált pénzmaradvány előirányzata 11 906 e Ft-tal nő. 

 

3. § 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. 

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. 

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. 

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép. 

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép. 

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép. 

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép. 

(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép. 

(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép. 

 

 

 



 
 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Mosonudvar, 2014. november 20. 

 

Rinczki Lajos András Gálné dr. Takács Eszter 

polgármester jegyző 

 

 

 

Záradék: Kihirdetve. 

Mosonudvar, 2014. december 4. 

 

        Gálné dr. Takács Eszter 

         jegyző 

 

 


