
Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.27.) sz. önkormányzati rendeletének
módosításáról

Szalatnak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
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 67.238 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:                                                                                            67.238 e Ft   

a) Közhatalmi bevételek                                                                        3.932 e Ft  
    amelyből
    aa) helyi adók (iparűzési adó)                                                                  678 e Ft    
                          (kommunális adó)                                                          2.426 e Ft
    ab) pótlékok, bírságok                                                                              40 e Ft    
    ac) gépjármű adó                                                                                    436 e Ft
    ad) igazgatási szolg. díjbevétel                                                                    4 e Ft
    ae) egyéb közhatalmi bevétel                                                                      9 e Ft
    af) talajterhelési díj bevétel                                                                       339 e Ft

b) Intézményi működési bevételek                                                        2.625 e Ft  
    amelyből
    ba) továbbszámlázott közüzemi díjak                                                       299 e Ft   
    bb) kamat                                                                                                45 e Ft     
    bc) nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                   1.443 e Ft
    bd) egyéb sajátos bevétel                                                                          19 e Ft
    be) áru- és készletértékesítés                                                                  535 e Ft
    bf) bérleti díj bevételek                                                                             284 e Ft

c) Támogatásértékű működ. bevételek államháztart. belülről             25.504 e Ft
    amelyből  
    ca) települési önkorm. működ. támogatása                                           10.983 e Ft
    cb) egyes jövedelempótló támog.kieg.                                                    5.737 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) szerkezetátalakítási tartalék                                                                709 e Ft
    cg) egyéb működ.célú közp.támog. (bérkompenz.)                                    736 e Ft
    ch) központosított működési célú előirányzatok                                      3.070 e Ft

d) Működési célú támogatásértékű bevétel                                         28.689 e Ft
    amelyből
    da) működési célú támog. elkülön.állami pénzalaptól                            28.245 e Ft
    db) működ. célú támog. helyi önkormányzattól                                         444 e Ft



e) Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. háztartásoktól                               56 e Ft
    ea) lakásértékesítés részletei                                                                   44 e Ft
    eb) lakossági szennyvíz-hozzájárulás befizetése                                        12 e Ft

f) Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól                                              408 e Ft

g) Működési célú pénzeszköz átvétele háztartásoktól                              20 e Ft

f)  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:                                                                                  60.254 e Ft           
    
a) működési költségvetés                                                                    58.792 e Ft    
    aa) személyi jellegű kiadások:                                                            22.689 e Ft  
    ab) munkaadókat terhelő járulékok és
          szociális hozzájárulási adó:                                                            3.225 e Ft 
    ac) dologi jellegű kiadások:                                                                 14.855 e Ft  
    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           8.502 e Ft   
    ae) egyéb működési célú kiadások:                                                       9.521 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                 1.462 e Ft    
    ba) immateriális javak vásárlása                                                                 10 e Ft     
    bb) ingatlanok vásárlása                                                                          100 e Ft
    bc) gépek, berendezések, felszerelések                                                 1.352 e Ft

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

a) átmeneti segély                                                                              30 e Ft      
b) temetési segély                                                                              30 e Ft           
c) lakásfenntartási támogatás normatív alapon                                  2.657 e Ft             
d) ápolási díj méltányossági                                                               304 e Ft      
e) egyéb pénzbeli családi támog.(bursa ösztöndíj, beisk.segély)           105 e Ft          
f) foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                           2.671 e Ft
g) rendszeres szoc. segély                                                                406 e Ft
h) óvodáztatási támogatás                                                                   80 e Ft
i) természetben nyújtott rendsz.gyermekvéd. támogatás                       394 e Ft
j) természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás                          1.082 e Ft
k) Egyéb az önkorm. rendeletében megáll. juttatás (köztemetés)          245 e Ft
l) ápolási díj                                                                                      121 e Ft
m) közgyógyellátás                                                                             45 e Ft
n) nyári gyermekétkeztetés                                                                332 e Ft

Mindösszesen:                                                                                        8.502 e Ft

4. § A 2013. évi költségvetési rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 6.984e 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, 2014. április 23.

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

Záradék:

A rendelet 2014. május 12. napján kihirdetésre került.

Szalatnak, 2014. május 12.

Dr. Markó Gábor
      j e g y z ő


