
Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (VIII.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.27.) sz. önkormányzati rendeletének
módosításáról

Szalatnak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f)
pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

1. § A 2013. évi költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét

62.785 ezer forintban állapítja meg. 

2. § A 2013. évi költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt

előirányzatonként:                                                    
   
Bevételek:                                                                                           62.785 e Ft    

a) Közhatalmi bevételek                                                                       3.654 e Ft  
    amelyből
    aa) igazgatási szolgáltatási díjbevétel                                                          2 e Ft     
    ab) helyi adók (iparűzési adó)                                                                  475 e Ft    
                         (kommunális adó)                                                           2.380 e Ft
    ac) pótlékok, bírságok                                                                             171 e Ft    
    ad) egyéb közhatalmi bevételek                                                                   9 e Ft         
    ae) gépjármű adó                                                                                    429 e Ft
    af) talajterhelési díj                                                                                  188 e Ft

b) Intézményi működési bevételek                                                        3.347 e Ft  
    amelyből
    ba) továbbszámlázott közüzemi díjak                                                        251 e Ft   
    bb) kamat                                                                                                 22 e Ft     
    bc) áru- és készlet értékesítés                                                                   92 e Ft
    bd) nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                      785 e Ft
    be) egyéb saját bevételek                                                                      1.152 e Ft
    bf) bérleti és lízingdíj bevételek                                                               1.045 e Ft

c) Támogatásértékű működ. bevételek államháztart. belülről             19.639 e Ft
    amelyből  
    ca) települési önkorm. működ. támogatása                                           10.983 e Ft
    cb) egyes jövedelempótló támog.kieg.                                                    3.351 e Ft
    cc) hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz                                       1.863 e Ft
    cd) egyes szoc. és gyermekjól.felad. támogatása                                    1.997 e Ft                              
    ce) könyvtári, közműv.felad. támogatása                                                    409 e Ft
    cf) központosított működ. célú előir. (nyári gyermekétk)                              333 e Ft
    cg) szerkezetátalakítási tartalék                                                               134 e Ft
    ch) működőkép.megőrz.szolg.kieg.támogatás                                           407 e Ft
    ci) egyéb működ.célú közp.támog. (bérkompenz.)                                     162 e Ft

d) Működési célú támogatásértékű bevétel                                         15.204 e Ft
    amelyből



    da) működési célú támog. elkülön.állami pénzalaptól                             14.734 e Ft
    db) működ. célú támog. helyi önkormányzattól                                          470 e Ft

e) Működ. célú kölcs. visszatér. háztartásoktól                                         133 e Ft

f)  Működ. célú átvett pénzeszk. államházt. kívülről                                  20 e Ft

g) Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államházt kívülről                   14.784 e Ft

h) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                         6.004 e Ft

3. § A 2013. évi költségvetési rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

meghatározott tételekből állnak, azaz

Kiadások:                                                                                  62.785 e Ft           
    
a) működési költségvetés                                                                    39.696 e Ft    
    aa) személyi jellegű kiadások:                                                              9.393 e Ft  
    ab) munkaadókat terhelő járulékok és
          szociális hozzájárulási adó:                                                            1.669 e Ft 
    ac) dologi jellegű kiadások:                                                                 15.237 e Ft  
    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           6.617 e Ft   
    ae) egyéb működési célú kiadások:                                                       6.780 e Ft

b) Működ. célú pénzeszköz átadás háztartásoknak                                   22 e Ft  

c) felhalmozási költségvetés                                                                    830 e Ft    
    ba) felhalmoz.célú kölcs. államháztartáson kívülre                                      22 e Ft         
    bb) immateriális javak vásárlása                                                                10 e Ft     
    bc) gépek, berendezések, felszerelések vásárlása                                    628 e Ft      
    bd) beruházások ÁFA                                                                             170 e Ft     

d) finanszírozási kiadások
    rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                          15.067 e Ft

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű
ellátásai:

a) átmeneti segély                                                                            125 e Ft      
b) temetési segély                                                                              90 e Ft           
c) lakásfenntartási támogatás normatív alapon                                  1.711 e Ft             
d) ápolási díj (2012. december havi)                                                      73 e Ft         
e) ápolási díj méltányossági                                                               124 e Ft      
f) óvodáztatási támogatás                                                                    40 e Ft          
f) közgyógyellátás                                                                               45 e Ft          
h) foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                          2.647 e Ft
i) lakásfenntartás támogatás természetben nyújtott                           1.082 e Ft
j) rászorultságtól függő norm.kedv.(nyári gyermekétk)                           262 e Ft
k) önkorm. által nyújtott kölcsön lakosságnak                                      100 e Ft
l) rendszeres szoc. segély                                                                  318 e Ft

4. § A 2013. évi költségvetési rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 7.170 e Ft.



II. fejezet
 

               
Záró rendelkezések

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát
veszti, kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni.

Kelt: Szalatnak, 2013. augusztus 12.

            Bregó János                                                                           Dr. Markó Gábor
          polgármester                                                                               j e g y z ő

Záradék:

A rendeletet 2013. augusztus hó 23. napján kihirdetésre került.

   Dr. Markó Gábor
           jegyző


