Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének
a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alapi székhelyű, a közös védőnői körzeet
működésére kötött feladat-ellátási szerződés 4.5 pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének
kikérésével, továbbá Alap-Alsószentiván-Sárszentágota Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozására és működtetésére kötött megállapodás 16.1 pontjában biztosított együttdöntési
jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárszentágota
Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértő döntésének birtokában az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) 2.§-a az alábbiak szerint módosul:
„2.§ Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
Alap Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szerveket – 2013. évi
költségvetésének bevételi főösszegét 318.775.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 318.775.000 Ftban állapítja meg.”
2.§ Az alaprendelet 3.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„3.§ (2) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) intézményi működési bevételek
8.116.000 Ft
b) közhatalmi bevételek
15.400.000 Ft
c) önkormányzat műk. célú kv-i támogatása
165.781.000 Ft
d) támogatásértékű működési bevételek
93.458.000 Ft
e) önkormányzat felhalm. célú kv-i támogatása
52.000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök
0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
1.400.000 Ft
h) likvid hitel
0 Ft
i) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele
34.568.000 Ft
j) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele
0 Ft”

3.§ Az alaprendelet 4.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„4.§ (2)Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai:
a) személyi juttatások
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
c) dologi kiadások
d) működési célú támogatás értékű kiadás
e) felhalmozási célú hitel törlesztése
f) ellátottak pénzbeli juttatásai
g) felújítások
h) intézményi beruházások
i) központi beruházási kiadások

78.257.000 Ft
16.161.000 Ft
55.398.000 Ft
76.488.000 Ft
0 Ft
18.366.000 Ft
8.082.000 Ft
9.432.000 Ft
0 Ft
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j) lakástámogatás, lakásépítés kiadásai
l) irányító szervi támogatás folyósítása

6.433.000 Ft
50.158.000 Ft.”

4.§ Az alaprendelet 6.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„6.§ (1) Alap Község Önkormányzata általános tartaléka összesen 6.433.000 Ft, amely a
költségvetési év közben előre nem látható kiadások fedezetéül szolgál.”
5.§ Az alaprendelet 20.§-a az alábbiak szerint módosul:
„20. § A Képviselő-testület a Körjegyzőség és a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetésének bevételi főösszegét 52.830.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 52.830.000 Ft-ban
állapítja meg.”
6.§ Az alaprendelet 21.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A Körjegyzőség és a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei
kiemelt előirányzatonként:
a) közhatalmi bevételek
b) intézményi működési bevételek
c) önkormányzat sajátos működési bevételei
d) normatív állami hozzájárulások
e) normatív kötött felhasználású támogatások
f) támogatásértékű működési bevételek
g) támogatásértékű felhalmozási bevételek
h) működési célú átvett pénzeszközök
i) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
j) likvid hitel
k) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele
l) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele
i) irányító szervtől kapott támogatás

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
816.000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
1.856.000 Ft
0 Ft
50.158.000 Ft”

7.§ Az alaprendelet 22.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„22.§ (2)
A Körjegyzőség és a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási
előirányzatai:
a) személyi juttatások
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
c) dologi kiadások
d) működési célú pénzeszköz átadások
e) felhalmozási célú hitel törlesztése
f) társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatási támogatások
g) felújítás
h) intézményi beruházás
g) központi beruházási kiadások
h) lakástámogatás, lakásépítés kiadásai
i) tartalék

31.972.000 Ft
8.226.000 Ft
11.240.000 Ft
1.092.000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
300.000 Ft.”

8.§ Az alaprendelet 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 valamint a 17,18 és 19 melléklete helyébe ezen
rendelet 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 és13 melléklete lép.
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9.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 5.
napon hatályát veszti.

Méhes Lajosné
polgármester

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Alap, 2014. május 8.
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

