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Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2013.(XII.24.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht.) 23.§ (1) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően, Kishartyán Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

rendjéről a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Kishartyán Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

 „2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési 

         a) bevételi főösszegét                                                                           71.192 e Ft-ban 

         b) kiadási főösszegét                                                                            71.192 e Ft-ban 

 

         (2) Az önkormányzat mérlegét a képviselő-testület a 1. számú mellékletében foglaltak szerint  

         hagyja jóvá. „ 

 

                                                               2.§ 

 

A rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) Kishartyán Község Önkormányzatának bevételi előirányzata:        71.192 ezer forint,  

        melyből: 

 

        a) kapott támogatások                                                                             44.045 ezer Ft 

        b) működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek                11.741 ezer Ft 

        c) közhatalmi bevételek                                                                            4.329 ezer Ft 

              ca) Helyi adók                                                                                     2.429 ezer Ft 

              cb) Átengedett központi adók                                                             1.600 ezer Ft 

              cc) Bírság, pótlék egy sajátos bevételek                                                 300  ezer Ft 

        d) intézményi működési bevételek                                                            5.069  ezer Ft 

        e) felhalmozási bevételek:                                                                            600 ezer Ft 

        f) kölcsön visszatérülések                                                                             312 ezer Ft 

        g) finanszírozási bevételek                                                                         5.096 ezer Ft 

            ga) fejlesztési célú hitel felvétel:                                               0 ezer Ft 

            gb) pénzmaradvány működési célú igénybevétele:                               5.096 ezer Ft   

(2) Az önkormányzat bevételeiből: 

      a) a kötelező feladatok bevételei:                                                               67.709 ezer Ft 

      b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                       4.483 ezer Ft „ 
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3.§ 

 

A rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a 2. számú 

melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen: 71.192 ezer forint, melyből 

 

                              a) személyi jellegű kiadások:                            8.127 ezer forint 

                              b) munkaadókat terhelő járulékok:                    1.676 ezer forint 

                              c) dologi, egyéb folyó kiadások:                       20.861 ezer forint 

                              d) szociálpolitikai juttatások:                            18.374 ezer forint 

                              e) támogatásértékű kiadások:                              10.764 ezer forint 

                              f) működési célú pénzeszköz átadás:                     2.165 ezer forint  

                              g) irányítószervi finanszírozás                             4.583 ezer forint„ 

 

             4.§ 

 

A rendelet 5§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5. § (2) Az önkormányzat kiadásaiból: 

 

                               a) kötelező feladatok kiadása:                           66.427 ezer forint 

                               b) önként vállalt feladatok kiadásai:                    4.765 ezer forint „ 

 

 

A rendelet a következő 5. § (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

Kishartyáni Micimackó Óvoda 

 

7. §  A Kishartyáni Micimackó Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a képviselő-testület a 9. számú 

melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen 5.324 ezer forint melyből 

 

                       a) személyi jellegű kiadások:                  2.961 ezer forint; 

                       b) munkaadókat terhelő járulékok:          779 ezer forint; 

                       c) dologi, egyéb folyó kiadások:              1.584 ezer forint; 

 

Engedélyezett létszáma:     2  fő óvodapedagógus; 

                                            1   fő dajka, 

                                            1 fő élelmezésvezető (megbízási díjas) 

                                            1 fő szakács.” 

 

   5.§ 

 

(1) A  rendelet   2. sz. melléklete helyébe   2. sz. melléklet lép. 

(2) A  rendelet   3. sz. melléklete helyébe   3. sz. melléklet lép. 

(3) A  rendelet   4. sz. melléklete helyébe   4. sz. melléklet lép. 

(4) A  rendelet   6. sz. melléklete helyébe   6. sz. melléklet lép. 

(5) A  rendelet   9. sz. melléklettel egészül ki. 
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