Vác Város Önkormányzat
32/2014.(XI.14.)sz. rendelete
az Önkormányzat 5/2014.(II.21.) sz.
költségvetési rendeletének módosításáról
(7. 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

Finanszírozási műveletek nélkül
Finanszírozási műveletek
- belső (pénzmaradvány)
- külső
Összesen

Változás

5 244 080

44 143

Változás utáni
költségvetési főösszeg
5 288 223

235 616
5 479 696

235 616
44 143

5 523 839

2. §
A rendelet 3. §-ának – bevételek – összege a következőkkel változik:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
Áru- és készlet értékesítés ellenértéke

31.825 eFt
-20.434 eFt
5.138 eFt
35.892 eFt
-14.319 eFt
22 eFt

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.770 eFt

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2.215 eFt

Általános forgalmi adó visszatérülése

841 eFt

Egyéb működési bevételek

943 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

250 eFt

3. §
Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 4.§-át - Kiadások - az alábbiak szerint
változtatja:

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés

Költségvetési főösszeg

Finanszírozási műveletek nélkül
Finanszírozási műveletek
Összesen

5 359 289
120 407
5 479 696

Változás

Változás utáni
költségvetési főösszeg

44 143

5 403 432
120 407
5 523 839

44 143

4. §
A rendelet 4.§ b.) pontjának összege – működési kiadások – 57.515 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 – 2.500 eFt-tal nő az
alábbiak szerint:
4.cím)
Sejcei lakótelep út felújítása

2.500 eFt
6. §

A rendelet 4.§ f.) pontjának összege – az Önkormányzat beruházási kiadásai – 3.400 eFt-tal csökken
az alábbiak szerint:
4.) cím
Flórián utcai orvosi rendelő kiváltása
Kosdi úti körforgalmú csomópont kivitelezés előkészítési munkái

250 eFt
8.650 eFt

Gördeszka pálya kialakítása

-1.000 eFt

Kosdi úti egyszerűsített körforgalom kivitelezés I. ütem

-1.500 eFt

Naszály úti kerékpárút új nyomvonal kivitelezése

-4.500 eFt

Ingatlanok kisajátítása, telekkitűzések
(Vízimalom u., Főtér, Törökhegy, Csuka u.)

-1.650 eFt

Közvilágítás fejlesztések (Duna-part, Felső-Törökhegy, Kosdi út)

-2.000 eFt

Széchenyi utcai ivókút készítése

919 eFt

Főtér kiegészítések
-

utcabútorok áthelyezése

-370 eFt

-

közvilágítási lámpák áthelyezése

-418 eFt

Március 15. tér 10. sz. épület - engedélyezési terv készítés
Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott része

-131 eFt
-1.650 eFt

7. §
A rendelet 4.§ f.1.) pontjának összege – a Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 1.403 eFt-tal nő
az alábbiak szerint:
3.cím
Madách Imre Művelődési Központ
- informatikai eszközök vásárlása

60 eFt

- egyéb tárgyi eszköz vásárlása

60 eFt

Katona Lajos Városi Könyvtár
- kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

183 eFt

Tragor Ignác Múzeum
- kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

1.100 eFt
8. §

A rendelet 4.§ c.) pontja - Működési céltartalék – 13.025 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:
5.) Intézményi tartalék – Bérkompenzáció

-13.025 eFt
9. §

A rendelet 4.§ i.) pontja - Felhalmozási céltartalék – 850 eFt-tal csökken az alábbiak szerint:
1.) Pályázati céltartalék – DDC pályázat Nyár u. Óvoda terasz felújítás

-850 eFt

10. §.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott
módon – a jegyző gondoskodik.
Vác, 2014. november 13.

Fördős Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
jegyző

A másolat hiteles.
A rendelet kihirdetése 2014. november 14-én megtörtént.
Deákné dr. Szarka Anita s.k.
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

