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Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete 

 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (I.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (I.30.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Ör) a következők szerint módosítja: 
 
1.§ A 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi  

a) bevételi főösszeget 675.299 ezer forintban,  
b) kiadási főösszeget 675.299 ezer forintban  
határozza meg az 1 sz. melléklet szerint.  

 
2.§ Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) Az általános tartalék összege 31.966 ezer forint. (1. sz. melléklet). 

Az általános tartalék összegéből 1.749 ezer forint a polgármester saját hatáskörű 
felhasználására áll rendelkezésre.  
 

3.§ Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) Az önállóan működő intézmény, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-

bölcsőde kiadása 133.826 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 76.315 ezer forint, az 
Élelmezésé 57.511 ezer forint.) A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde saját tervezett bevétele 0 ezer forint, az Élelmezésé 29.395 ezer forint (1. sz. 
melléklet). Az intézmények összesen 91.762 ezer forint költségvetési támogatásban 
részesülnek.  
 

4.§ Az Ör. 5. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai 102.020 ezer forint, melyből 

személyi kiadások 67.616 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 19.044 ezer Ft, dologi 
kiadások 13.852 ezer Ft, felhalmozási kiadások 1.508 ezer Ft, melyet a 1-3. sz. melléklet 
tartalmaz. 

(2) A Polgármesteri Hivatal intézményi bevétele a 6. sz. melléklet alapján 50 ezer forint, 9. 
sz. mellékletben 440 e Ft átvett pénzeszköz, így a tervezett összbevétele 490 eFt. 

Az intézmény 36.274 ezer forint költségvetési támogatásban részesül. (8. számú melléklet) 
 
5.§ Az Ör. 6. § (1)- (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai 439.453 ezer forint, melyből 

személyi kiadások 45.639 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 16.861 ezer Ft, dologi 
kiadások 127.212 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 58.565 ezer forint, a felújítási 
kiadások 73.730 eFt, felhalmozási kiadások 85.480 ezer Ft, melyet a 1-3. sz. 
mellékletek tartalmaz. 

(2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a 6. sz. melléklet alapján 12.500 ezer forint. 
A helyi adók, pótlékok bevétele 154.000 ezer forint, az átengedett központi adók 
összege 9.000 ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a.  (7. sz. melléklet) 
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A felhalmozási bevétel 3.000 ezer Ft, a költségvetési támogatás 169.758 ezer Ft (8. 
számú melléklet) Az átvett pénzeszközök 14.137 ezer Ft. (9.sz. melléklet) 

(3) A 2013. évi önkormányzati pénzmaradvány összege 153.984 Ft. Ebből 2014. évi 
önkormányzati feladatok ellátására 25.345 ezer forint kerül felhalmozási célú 
felhasználásra, 128.639 ezer forint pedig működési célú felhasználásra 

 
 
6.§ Az Ör. Mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: 

Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 5. számú melléklete jelen rendelet 5. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 7. számú melléklete jelen rendelet 7. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 8. számú melléklete jelen rendelet 8. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 9. számú melléklete jelen rendelet 9. számú melléklete szerint módosul 

 
7.§ Ez a rendelet 2014. 05.06. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. 
napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
Kelt: Cserszegtomaj, 2014. április 30. 
 
 
 
 
Bartha Gábor sk.         dr. Milus Lajos sk. 
polgármester         jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve: 
 
Cserszegtomaj, 2014. május 05. 
 
 
 
 
dr. Milus Lajos sk. 
       jegyző   


