Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2013. ( ) önkormányzati
Rendelet tervezete

a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított
2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján a 2013. évi
költségvetéséről szóló 4/2013. (III.11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban:R) az alábbiak szerint
módosítja
1.§
A R 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi
módosított költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 95.583 ezer forintban állapítja meg.
A megállapított bevételi és kiadási főösszegeket jogcímenkénti, szakfeladatonkénti megbontásban az
1-8. számú mellékletek tartalmazzák.
2.§
A R 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
0 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
46.641 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból
46.641 eFt
0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,
bc) helyi önkormányzattól,
0 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,
0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,
0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,
0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből,
0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből,
0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
0 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel
5.627 e Ft
d) intézményi működési bevétel,
16.376 e Ft
e) felhalmozási bevétel
0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
318 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) kölcsön
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/
j) önkormányzatok költségvetési támogatása
k) egyéb bevételek
l) finanszírozási bevételek

0 e Ft
26.621 e Ft
0 e Ft
0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:
b) az önként vállalt feladatok bevételei:
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:

92.055 e Ft
3.528 e Ft
0 e Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek:
b) felhalmozási bevételek:

58.121 e Ft
37.462 e Ft.

0 e Ft
0 e Ft

3. §
A R 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
74.424 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
15.817e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
4.177 e Ft
28.681 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
4.372 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
21.377 e Ft
b) felhalmozási költségvetés
21.159 e Ft
ba) beruházások,
20.283 e Ft
bb) felújítások
0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások
876 e Ft
c) kölcsönök
0 e Ft
d) egyéb kiadások
0 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány
0 e Ft
f) finanszírozás
0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai
b) az önként vállalt feladatok kiadásai
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:

92.057 e Ft
3.526 e Ft
0 e Ft

4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai:
4.372 e Ft
a) Átmeneti segély
b) Temetési segély
c) Rendkívüli gyermekvéd. támogatás
d) Köztemetés
e) Rendszeres gyermekvédelmi ellátás
f) Rendszeres szoc.segély 55 felettiek
g) Foglakoztatást helyt. Támog.
h) Rendszeres szoc.seg. egészsk.
i) Lakásfennt.támogatás (alanyi)
j) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
k) Ápolási díj

100 e Ft
150 e Ft
50 e Ft
150 e Ft
1 2 8 e Ft
564 e Ft
1.368 e Ft
0 e Ft
960 e Ft
825 e.Ft
77 e Ft

4. §

A R 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
6.§ (2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 17 fő.
5. §
Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Szuha, 2013. szeptember

Tóth Zoltán István
polgármester

Kihirdetve: 2013. szeptember

Bata József
körjegyző

Bata József
körjegyző

