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ELİTERJESZTÉS 

a Képvisel ı-testület 2014. április 29-i ülésére 
 
TÁRGY:  A 2013. évi költségvetési rendelet módosításának m egtárgyalása 

 
A Képviselı- testület gazdálkodási feladat- és hatáskörében a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek 
feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva rendeletet alkot a költségvetés módosításáról.  
 
A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján az önkormányzati mőködési költségvetési 
támogatások jóváhagyott összegeinek módosítását szükséges a költségvetésen átvezetni. 
 
A Kormányhivataltól a közfoglalkoztatás finanszírozására kapott támogatások 
elıirányzatának szintén meg kell egyeznie a ténylegesen beérkezett támogatások 
összegével.  

 

Megnevezés Bevétel Kiadás 
Tartalék 

növekedés 
Tartalék 

csökkenés  

Önkormányzatok általános mőködési támogatása -441  -441  
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -664  -664  
Egyes jövedelempótló támogatások növekedése -360  -360  
Szerkezetátalakítási tartalék 441  441  
Egyéb mőködési célú támogatás 643  643  
Mőködési tám.értékő bevétel kpi. kv-i szervtıl 53  53  
Mőködési tám.értékő bevétel önkormányzattól 546  546  

Összesen 218  218  
 
 

Fentiek alapján az Önkormányzat 41.404 e Ft-os költségvetését 218 eFt-tal indokolt 
megemelni, így a bevételi és kiadási f ıösszeg 41.622 e Ft -ra módosul. 
 
Javasolom, hogy a Képviselı-testület Szıc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési 
rendeletének módosítását a csatolt rendelet-tervezetben foglaltak szerint fogadja el. 
 
Szıc, 2014. április 24. 
 
 Tisztelettel: 
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Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének 

……. önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésér ıl szóló 

1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításár ól 
 

(tervezet) 
 

Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket 
rendeli el: 

 
1. § 

 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 3/2013. (II.19.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„2. § A képviselı-testület a 2013. évi  
 

a) költségvetési bevételei fıösszegét  41.622 ezer Ft-
ban, 
b) költségvetési kiadásai fıösszegét  41.622 ezer Ft-
ban, 
c) a költségvetési hiányt                                              0 ezer Ft-ban, 
d) a mőködési célú pénzmaradványt                           11.472 ezer Ft-ban, 
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt                        0 ezer Ft-ban, 
f) a finanszírozási célú mőködési bevételeket            29.732 ezer Ft-ban, 
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket         200 ezer Ft-ban, 
h) a finanszírozási célú mőködési kiadásokat             37.943 ezer Ft-ban, 
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat          3.461 ezer Ft-ban, 
j) a bevételek és kiadások fıösszegét                            41.622 ezer Ft-ban 

 
állapítja meg.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„4. §  (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése kiadási fıösszegén belül a 
kiadásokat a következı összegekkel állapítja meg: 
 
a) Mőködési kiadások 38.161 e Ft 
 1. személyi juttatás 7.193e Ft 
 2. munkaadót terhelı járulék 1.856 e Ft 
 3. dologi és egyéb folyó kiadás 8.642 e Ft 
 4. egyéb mőködési kiadások 15.738 e Ft 
     4.1 Támogatás értékő mőködési kiadások 6.226 e Ft 
     4.2 Mőködési célú pe. átadás áh. kívülre 527 e Ft 
    4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4.732 e Ft 
    4.4  Elızı évi mőködési célú elıirányz.-,  pénzmaradv.átadás 0 e Ft 
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 5. ellátottak pénzbeli juttatása                                                                                                                                                        0 e Ft 
 
b) Felhalmozási kiadások 3.461 e Ft 
 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 3.325 e Ft 
 2. Felújítási kiadások áfá-val 0 e Ft 
 3. Egyéb felhalmozási kiadások 136 e Ft 
      3.1 Támogatás értékő felhalm. Kiadások 0 e Ft 
      3.2  Felhalm. célú pe.átadás áh.kívülre 0 e Ft 
    3.3  Elızı évi felhalmozási célú elıir.,pénzmaradv.átadás 0 e Ft 
     3.4. Befektetési célú részesedés vásárlás 136 e Ft 
 
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 450 e Ft 
 
d) Pénzforgalom nélküli kiadások 8.535 e Ft 
 1.  Tartalékok  
      1.1 Általános tartalék 8.535 e Ft 
      1.2 Céltartalék 0 e Ft 
 
e) Finanszírozási kiadások 
 1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai 0 e Ft 
 2. Mőködési célú hitelek kiadásai 0 e Ft 
 
Kiadások összesen: 41.622 e Ft 
 
(2) A képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi mőködési bevételi elıirányzatát 
feladatonként és kiemelt elıirányzatonként az 1. melléklet szerint állapítja meg a 
következı fıbb jogcímcsoportokban: 
 
a) Mőködési bevételek 29.950 e Ft 
 1. Mőködési bevétel 1.902 e Ft 
 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  2.035 e Ft 
 2.1 Helyi adók 1.651 e Ft 
 2.2 Átengedett központi adók 364 e Ft 
 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 20 e Ft 
 3. Mőködési támogatások 20.588 e Ft 
 4. Egyéb mőködési bevételek 4.975 e Ft 
 4.1 Támogatásértékő mőködési bevételek 4.975 e Ft 
 4.2 Mőködési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül 0 e Ft 
 4.3 Elızı évi mőködési célú elıirányz.-, pénzmarad.átvét. 0 e Ft 
 4.4 Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 e Ft 
 
b) Felhalmozási bevételek 200 e Ft 
 1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 200 e Ft 
 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 e Ft 
 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 200 e Ft 
 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 0 e Ft 
 2. Felhalmozási támogatások 0 e Ft 
 3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 e Ft 
 3.1 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 e Ft 
 3.2 Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülrıl 0 e Ft 
 3.3 Elızı évi felhalm. célú elıirányz. és pénzmaradv. átvét. 0 e Ft 
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c) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 450 e Ft 
 
d) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló  
   pénzforgalom nélküli bevétele 11.472 e Ft 
 1. Pénzmaradvány mőködési célú 11.472 e Ft 
 2. Pénzmaradvány felhalmozási célú 0 e Ft 
e) Bevételek összesen: 41.622 e Ft 
 
f) Létszámkeretét: 2013. január 1-jétıl 1 fıben állapítja meg + éves átlagban 5 fı 
közfoglalkoztatott.” 

 
3. § 

 
A Rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a tartalék összege 8.535 eFt. 
 
(2) A képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében általános és 
céltartalékot határoz meg, amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet. 
 

a) Általános tartalék 8.535 e Ft  
b) Céltartalék 0 e Ft” 

 
 

4. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 Németh Balázs  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyzı 
 
 
 
Kihirdetve: ……………………. 
 
 
 
 
  Lovasi Erika 
  jegyzı 
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Elızetes hatásvizsgálati lap  

 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
 
A tervezett jogszabály : Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/…. 
(…..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 
3/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, külö nösen 
 

1) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:  A rendelettervezet 
elfogadásával a képviselı-testület módosítja az önkormányzat 2013. évre 
tervezett bevételeit és kiadásait. A rendelet biztosítja a választópolgárok 
számára a pénzügyi-gazdálkodási mőködés megismerését, átláthatóságát. A 
költségvetés módosításáról szóló rendeletbe foglalt szabályok szigorú 
betartásával az önkormányzat mőködése zavartalanul biztosítható. 

2) Környezeti következményei:  Nincs. 
3) Egészségi következményei:  Nincs. 
4) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  Többlet adminisztratív terhet 

nem jelent. 
5) A jogszabály megalkotásának szükségessége:  Az államháztartásról szóló 

törvény alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelezı. Az év közben 
bekövetkezı, az elıre nem tervezett változások miatt van szükség a kiadások 
és bevételek módosítására. 

6) A jogalkotás elmaradásának várható következményei:  törvényességi 
észrevétel, valamint fennakadás az önkormányzat mőködésében. 

7) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárg yi és pénzügyi 
feltételek:  A jelenlegi, rendelkezésre álló feltételeken felül többletet nem 
igényel. 

 
 
 
Szıc, 2014. április 24. 
 
 
 

 


