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Egerszalók Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

10/2013. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

 

Egerszalók Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi önkormányzatok és szer-

veik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az Alaptörvény 

32. cikk (1) a), és (1) f) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. 

§ (1) - (5) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Kor-

mányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

Pénzügyi- Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményének 

kikérésével és figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 

2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseit, a következőket rendeli el: 
 

 

1. § Az ÖR. „Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése” 2.§ helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költ-

ségvetési kiadási és bevételi főösszegét 350 276 ezer forintban állapítja meg. 

 

2. §  Az ÖR. 3 §„Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt elő-

irányzatonként:” a következők szerint módosul: 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás            0 eFt 

       ba) elkülönített állami pénzalapból    600 eFt 

       bi) központi költségvetési szervektől    600 eFt 

       c) közhatalmi bevétel          114.270 eFt 

      d) intézményi működési bevétel           13.760 eFt 

      e) felhalmozási bevétel          0 eFt 

      f( működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz          3.750 eFt 

      j) önkormányzatok költségvetési támogatása       105.966 eFt 

 

3. § Az ÖR. 4 §.(1) „ Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai”  

 a következők szerint módosul: 

   a) működési költségvetés:    215.033 eFt 

    aa) személyi jellgű kiadások      59.372 eFt 

    ab) munkaadókat terhelő járulékok     15.212 eFt 

    ac) dologi jellegű kiadások      77.518 eFt 

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai     29.286 eFt 

    ae) egyéb működési célú kiadások     33.645 eFt 

   b) felhalmozási költségvetés:    89.706 eFt 

    ba) intézményi beruházások      53.435 eFt 

 

 

4.§ Az ÖR. 4 §.(2) „ A helyi önkormányzat nevében végzett  

   a) beruházási kiadások beruházásonként” a következők szerint módosul: 

    ad) Érdekeltség növelő támogatás önerő       861 e Ft 
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5.§ Az ÖR. 4 §.(3) „ A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, 

rászorultság jellegű ellátásai”  a következők szerint módosul: 

 a) Rendszeres szociális segély      1.532 eFt 

 b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás   16.477 eFt 

 c) Normatív lakásfenntartási támogatás      3.924 eFt 

 n) Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás)        160 eFt 

 

6.§ Az ÖR. 4.§  (4), (5) bekezdése törlésre kerül. 

 

7.§ Az ÖR 5 § törlésre kerül. 

 

8.§ Az ÖR 7.§  az alábbiak szerint módosul: 

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 

bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzá-

járulásokat a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 

9.§  Az ÖR 8.§ (1) az alábbiak szerint módosul: 

Az önkormányzat összevont költségvetésében a működési céltartalék 2.965 eFt, 

a felhalmozási célú céltartalék 42.571 eFt. 

 

10.§ Az ÖR 11§ az alábbiak szerint módosul:,, A Közös Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási 

előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz” 

a) működési költségvetés 42.451 eFt 

      aa) személyi jellegű kiadások:  24.320 eFt  

     ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

      szociális hozzájárulási adó:     6.152eFt 

      ac) dologi jellegű kiadások:  11.979 eFt 

 

11.§ Az ÖR 13.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

,,Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösz-

szegét 333.829 ezer forintban állapítja meg. 

 

12.§ Az ÖR 14.§ ,,Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt elő-

irányzatonként”: az alábbiak szerint módosul: 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                    0 Ft 

/a b) pont szerinti kivétellel/ 

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel         3.951 eFt, 

     amelyből 

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                600 eFt 

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási  

          kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                 600 eFt 

származik, 

c) közhatalmi bevétel       114.270 eFt 

d) intézményi működési bevétel,         11.760 eFt 

e) felhalmozási bevétel                  0 eFt 

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz           3.750 eFt 

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység 

   ellátására történő igénybevétele/          94.132 e Ft 

j) önkormányzatok költségvetési támogatása     105.965 eFt 
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13.§ Az ÖR 15.§ ,, Az önkormányzat saját, 2013 évi kiemelt kiadási előirányzatai az aláb-

biakban meghatározott tételekből állnak, azaz:” az alábbiak szerint módosul: 

a) működési költségvetés: 148.582 eFt 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  29.286 eFt 

      ae) egyéb működési célú kiadások:  33.645 eFt 

b) felhalmozási költségvetés:   89.452 eFt 

      ba) intézményi beruházások, 53.181 eFt 

    c) tartalékok, pénzmaradvány            45.537 eFt 

    d) finanszírozás              50.258 eFt 

 

14.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Kelt: Egerszalók, 2013. szeptember 11. 

 

 

P.H. 

 

      Hunyadi-Buzás Jánosné sk                                                            Tőgyi Gábor sk 

             jegyző                                                                                       polgármester 

 

 

 

 

Záradék: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

 

Kelt: Egerszalók, 2013. szeptember 11.  

 

 

P.H. 

  

     jegyző sk. 


