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(t e r v e z e t )

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2014.(……) önkormányzati rendelete
Hegyesd község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
(t e r v e z e t )

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. Általános rendelkezések
1.§
(1) Hegyesd község 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtással kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban költségvetési
rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét
18.329 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásai összegét
26.190 ezer Ft-ban
c) a költségvetési hiányt
7.861 ezer Ft-ban
d) a működési célú pénzmaradványt
2.116 ezer Ft-ban
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt
5.745 ezer Ft-ban
f) a finanszírozási célú működési bevételek
0 ezer Ft-ban
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételek
0 ezer Ft-ban
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat
0 ezer Ft-ban
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat
0 ezer Ft-ban
j) a bevételek és kiadások összegét
26.190 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
(2) Hegyesd község 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtással kapcsolatos egyes
szabályokról szóló költségvetési rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép.
„(4)Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a
kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:
1 Működési kiadások:
16.321 ezer Ft
a) Személyi juttatás
4.956 ezer Ft
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó
1.238 ezer Ft
c) Dologi kiadás
4.819 ezer Ft
d) Egyéb működési kiadás
5.308 ezer Ft

d/1) Támogatási értékű működési kiadás
d/2 )Működési célú pe. átadás áh. kívülre
d/3) Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás
e) Ellátottak pénzbeli juttatása
2 Felhalmozási kiadások
a) Beruházási kiadások
b)Felújítási kiadások
c) egyéb felhalmozási kiadás
c/1) Támogatási értékű felhalmozási kiadás
c/2)Felhalmozási célú pe. átadás áh kívülre
3 Támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése
4 Pénzforgalom nélküli kiadások
a) Tartalékok
a/1) Általános tartalék
a/2) Céltartalék

3.313 ezer Ft
125 ezer Ft
1.870 ezer Ft
0 ezer Ft
210 ezer Ft
210 ezer Ft
0 ezer Ft
0 ezer Ft
0 ezer Ft
0 ezer Ft
0 ezer Ft
9.659 ezer Ft
9.659 ezer Ft
0 ezer Ft

Létszámkeretét: 2013.01.01-től
állapítja meg.

2 főben
2.§

(1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A költségvetési rendelet 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet lép.
(3) A költségvetési rendelet 2 melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
(4) A költségvetési rendelet 3 melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
(5) A költségvetési rendelet 4 melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
(6) A költségvetési rendelet 5 melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(7) A költségvetési rendelet 6 melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
(8) A költségvetési rendelet 7 melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
(9) A költségvetési rendelet 7 melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
3.§
(1) Hegyesd község 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályáról szóló költségvetési rendelet 3. § (1),(2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetésében 9.659 ezer Ft tartalékot határozott meg.
(2)Az önkormányzat a 2013 évi költségvetésében általános tartalékot határoz meg melynek
felhasználása az alábbiak szerint történhet.
a) Működési tartalék
3.816 ezer Ft
b) Felhalmozási tartalék
5.843 ezer Ft.”
Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó
pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

4. §
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő nappal
hatályát veszi.

Monostorapáti, 2014. január 10.

S t a r k Sándor
polgármester

T a k á c s Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monostorapáti, 2014………….
T a k á c s Lászlóné
jegyző

