
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2014.(XII. 2.) rendelete 
 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 18.) rendelet módosításáról 
 
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

1. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 8.) rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő lép: 

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2014. évi 
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 77 666 ezer Ft-ban; ezen belül 

a) a felhalmozási célú kiadást 
ebből: 

- a felújítások összegét 
 - beruházások összegét 

b) a működési célú bevételeket 
c) a felhalmozási célú bevételeket 
d) a pénzmaradvány felhasználást 
e) a működési célú kiadásokat 

ebből: 
- a személyi kiadásokat 
- a munkaadókat terhelő járulé- 

kokat és a szociális hozzájárulási 
adót 
- a dologi kiadásokat 

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 
- a működési célú pénzeszközáta- 

dásokat 
f) a céltartalékot 
g) az általános tartalékot 

35 635 ezer Ft-ban; 
 

34 980 ezer Ft-ban; 
655 ezer Ft-ban; 

45 211 ezer Ft-ban;   
15 360 ezer Ft-ban; 
17 095 ezer Ft-ban; 

40 340 ezer Ft-ban; 
 

8 645 ezer Ft-ban; 
 
 

1 769 ezer Ft-ban; 
19 644 ezer Ft-ban; 
2 000 ezer Ft-ban; 

 
8 282 ezer Ft-ban; 
1 204 ezer Ft-ban; 

487 ezer Ft-ban 
állapítja meg”. 

3. § (1) A Rendelet megváltozott 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A Rendelet megváltozott 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A Rendelet megváltozott 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A Rendelet megváltozott 5. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
4. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 
 
Fertőhomok, 2014. november 18. 
 
 
 
 

Horváth Attila 
polgármester 

dr. Jakab Zsolt 
jegyző 
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A rendelet kihirdetve: 
 
Fertőhomok, 2014. december 2. 
 
 
 
 
 
 

dr. Jakab Zsolt 
jegyző 

 


