
 
 

Vác Város Önkormányzat 
26/2014.(IX.19.) rendelete 

az Önkormányzat 5/2014.(II.21.) sz. 
költségvetési rendeletének módosításáról 

(6. sz. módosítás) 
 
 
 Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 5/2014.(II.21.) sz. költségvetési rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja:  
 

1. § 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2.§-át - Bevételek - az alábbiak szerint 
változtatja: 

 
 

Összegek: 1000 Ft-ban 

Megnevezés Költségvetési főösszeg Változás 
Változás utáni 

költségvetési főösszeg 

Finanszírozási műveletek nélkül 5 196 814 47 266 5 244 080 

Finanszírozási műveletek     

 - belső (pénzmaradvány) 235 616   235 616 

 - külső 2 032 000 -2 032 000   

Összesen 7 464 430 -1 984 734 5 479 696 
 

 
2. § 

 
A rendelet 3.§-ának – bevételek – összege a következőkkel változik:  
 
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 9.948 eFt 

Működési célú központosított előirányzatok 6.444 eFt 

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 14.315 eFt 

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 896 eFt 

Működési célú támogatás államháztartáson belülről (OEP) 1.436 eFt 

Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 247 eFt 

Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 500 eFt 

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 651 eFt 

Bérbeadásból származó bevétel (intézmények) 74 eFt 

Közvetített szolgáltatások ellenértéke -308 eFt 

Kiszámlázott általános forgalmi adó 227 eFt 

Általános forgalmi adó visszatérülése 958 eFt 

Egyéb működési bevételek 396 eFt 



Önkormányzati lakások értékesítése 5.000 eFt 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.884 eFt 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről 2.598 eFt 

Beruházási célú külső forrás bevonás -2.032.000 Ft  

3. § 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 4.§-át - Kiadások - az alábbiak szerint 
változtatja: 
 
 

Összegek: 1000 Ft-ban 

Megnevezés Költségvetési főösszeg Változás 
Változás utáni 

költségvetési főösszeg 

Finanszírozási műveletek nélkül 7 344 023 -1 984 734 5 359 289 

Finanszírozási műveletek 120 407   120 407 

Összesen 7 464 430 -1 984 734 5 479 696 
 
 

4. § 
 

A rendelet 4.§ b.) pontjának összege – működési kiadások – 42.885 eFt-tal nő. A növekedést 

költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat 

működési kiadásait feladatonként az 1/a. melléklet részletezi. 

 

5. § 

 

A rendelet 4.§ e.) pontjának összege – az Önkormányzat felújítási kiadásai – 1.700 eFt-tal nő az 

alábbiak szerint: 

4.) cím 

Vác, Rákóczi út 36. sz. épület tetőfelújítás (idegen tulajdon) 1.700 eFt 

 

6. § 

 

A rendelet 4.§ f.) pontjának összege – az Önkormányzat beruházási kiadásai – 2.019.239 eFt-tal 

csökken az alábbiak szerint: 

4.) cím 

Informatikai eszközök beszerzése -3.056 eFt 

Egyéb tárgyi eszköz vásárlás (Rendőrkapitányság) 2.598 eFt 

Piac utca szélesítés (épület bontás, telekalakítás) 3.500 eFt 

Flórián utcai orvosi rendelő kiváltása 4.300 eFt 



Lakóépület fejlesztések -6.500 eFt 

Eötvös utcai Óvoda kerítés építés 5.500 eFt 

Az önkormányzati tulajdonban lévő 3208 hrsz-ú., illetve a 3238 hrsz-ú  

ingatlanokra ráépített  nem befejezett mélygarázs megvásárlása  -2.032.000 eFt 

Vár régészet, rekonstrukció -2.581 eFt 

Széchenyi utcai ivókút készítése 4.000 eFt 

Lakásszámla: 

Vác, Dózsa Gy.u.12. fsz. 3. sz. lakás vásárlás (ingatlancsere) 5.000 eFt 

 

7. § 

 

A rendelet 4.§ f.1) pontjának összege – a Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 2.334 eFt-tal nő 

az alábbiak szerint: 

1. cím 

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 

 - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 81 eFt 

 - informatikai eszközök beszerzés 173 eFt 

Szociális Szolgáltatások Háza 

 - informatikai eszközök beszerzése (szociális feladat) 861 eFt 

 - egyéb tárgyi eszköz beszerzés (szociális feladat) 1.173 eFt 

2. cím 

Deákvári Óvoda 

 - egyéb gép, berendezés beszerzés (fűnyíró gép) 46 eFt 

 

8. § 
 
A rendelet 4.§ c.) pontja - Működési céltartalék – 12.414 eFt-tal csökken az alábbiak szerint: 
 
5.)  Intézményi tartalék – Bérkompenzáció -12.414 eFt 
 

9. § 
 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott 
módon – a jegyző gondoskodik. 
 
Vác, 2014. szeptember 18. 
 
                   Fördős Attila  sk. Deákné dr. Szarka Anita sk. 
 polgármester jegyző 
 



Mellékletek, függelékek jegyzéke: 

 

1. sz. melléklet Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi kiemelt 
előirányzatainak módosítása 

 
1/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat 2014. évi működési kiadásainak módosítása 
 
 
 


