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Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

5/2013. (V. 7.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  
5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta 
Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás 6.11 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta 
Önkormányzata Képviselő-testületei; Alap-Alsószentiván Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 
ellátására kötött megállapodás 4.16 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
 
1. §  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. § Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
Alap Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szerveket – 2012. évi 
költségvetésének bevételi főösszegét 442.908.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 442.908.000 Ft-
ban állapítja meg.” 
 

2. §  (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „3. §  (1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi költségvetési 

bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési 
bevételi előirányzatait az 1/a. melléklet tartalmazza. 

 
(2)  A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
„3. §  (2) Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 
a) közhatalmi bevételek            53.000 Ft 

 
b) intézményi működési bevételek                16.173.000 Ft 
 
c) önkormányzat sajátos működési bevételei               88.345.000 Ft 
 
d) normatív állami hozzájárulások                79.274.000 Ft 
 
e) központosított előirányzat        8.997.000 Ft 
 
f) normatív kötött felhasználású támogatások                          27.498.000 Ft 
 
g) egyéb központi támogatás                 60.041.000 Ft 
 
h) támogatásértékű működési bevételek                           86.313.000 Ft 

i) támogatásértékű felhalmozási bevételek      2.063.000 Ft 
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j) működési célú átvett pénzeszközök                                20.000 Ft 
 
k) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                   0 Ft 
 
l) likvid hitel                 15.000.000 Ft 
 
m) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele           36.654.000 Ft 
 
n) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele                        22.477.000Ft 

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

„4. § (1) A Képviselő-testület Alap Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési 
és fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja 
meg. Az Önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt 
előirányzatonként a 3/a. melléklet tartalmazza.” 

 
 (2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4. § (2) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai: 
a) személyi juttatások                            138.665.000 Ft 

 
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         33.277.000 Ft 
 
c) dologi kiadások                 95.753.000 Ft 
 
d) működési célú pénzeszköz átadások                           29.000.000 Ft 
 
e) felhalmozási célú hitel törlesztése               57.332.000 Ft 
 
f) társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatási támogatások                        29.933.000 Ft 
 
g) felújítás                  38.112.000 Ft 
 
h) intézményi beruházás                10.723.000 Ft 
 
i) befektetési kiadások                       10.000 Ft 
 
j) lakástámogatás, lakásépítés kiadásai                   0 Ft 
 
k) tartalék                  10.103.000 F 
 
l) irányító szervtől kapott támogatás       0 Ft. 
 
 

4. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„5. § Alap Község Önkormányzata és költségvetési szervei beruházások, felújítások 
kiadásait beruházásonként, felújításonként a rendelet 5. melléklete, az önkormányzat 
beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a rendelet 5./a. melléklete 
tartalmazza.” 

 
 
5. § A Rendelet 6. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
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„6. § (1) Alap Község Önkormányzata általános tartaléka összesen 10.103.000 Ft, 
amely a költségvetési év közben előre nem látható kiadások fedezetéül szolgál.” 

 
 
6. § (1) A Rendelet 13. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

 13.§ A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az önkormányzatnak nincs. 

 
 

7. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„15. § A Képviselő-testület az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. évi 
költségvetésének bevételi főösszegét 149.744.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 149.744.000 Ft-
ban állapítja meg.” 

 
 
8. § A Rendelet 16. § (1)-(2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 ,,16.§ (1) Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. évi költségvetési bevételi 

előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza. 
 

„16. § (2) Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. évi költségvetési 
bevételei kiemelt előirányzatonként: 
a) közhatalmi bevételek        0 Ft 

 
b) intézményi működési bevételek            13.327.000 Ft 

 
c) önkormányzat sajátos működési bevételei      0 Ft 
 
d) normatív állami hozzájárulások       0 Ft 
 
e) normatív kötött felhasználású támogatások                 0 Ft 
 
f) támogatásértékű működési bevételek               1.303.000 Ft 
 
g) támogatásértékű felhalmozási bevételek      0 Ft 
 
h) működési célú átvett pénzeszközök                    20.000 Ft 
 
i) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                  0 Ft 
 
j) likvid hitel          0 Ft 
 
k) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele    0 Ft 
 
l) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele               0 Ft 
 
m) irányító szervtől kapott támogatás                         135.094.000Ft.” 
 
,,16. § (3) Az alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde működési jellegű bevételeinek 
működési cél szerinti részletezését a 12. melléklet tartalmazza. 
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9. §.  A Rendelet 17. § (1)-(2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 ,,17. § (1) A Képviselő-testület az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde működési 

és fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 13. melléklet szerint állapítja 
meg. 
 
„17. § (2) Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. évi kiemelt kiadási 
előirányzatai: 
a) személyi juttatások                           78.390.000 Ft 

 
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      20.426.000 Ft 
 
c) dologi kiadások                50.283.000 Ft 
 
d) működési célú pénzeszköz átadások                   0 Ft 
 
e) felhalmozási célú hitel törlesztése       0 Ft 
 
f) társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatási támogatások                0 Ft 
 
g) felújítás          0 Ft 
 
h) intézményi beruházás        645.000 Ft 
 
g) központi beruházási kiadások       0 Ft 
 
h) lakástámogatás, lakásépítés kiadásai       0 Ft 
 
i) tartalék                      0 Ft.” 

 
,, 17. § (3) Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde személyi juttatások és 

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát szakfeladatonként a 
14. melléklet, a dologi kiadások előirányzatát szakfeladatonként a 15. melléklet rögzíti. 

 
10.§ a Rendelet 18.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

18. § Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde nevében végzett beruházások, felújítások 
kiadásait beruházásonként, felújításonként a rendelet 16. melléklete tartalmazza. 

 
11. § a Rendelet 19.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

19. § A rendelet 17. melléklete tartalmazza az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által 
fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde normatíva és hozzájárulás kimutatását 
településenként. 

 
12. § a Rendelet 20.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

20. § (2) Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde európai uniós forrásból 
finanszírozott támogatással megvalósuló programot végrehajtotta. A székhelyóvoda által 
benyújtott,,Referencia intézményi minősítésre  és az országos hálózatban való szolgáltatásra 
való felkészülés az Alapi Óvodában’’ címmel elnyert TÁMOP 3.1.7-11.azonosító számú 
pályázat támogatási összege 3.000.000. Ft, melyből a teljesített számlák függvényében 
1.303.000 Ft került lehívásra. 
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13. § A Rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„21. § A Képviselő-testület a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 
35.646.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 35.646.000 Ft-ban állapítja meg.” 

 
 
14. § A Rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,22. § (1) A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési bevételi előirányzatait a 18. melléklet 
tartalmazza. 

 
„22. § (2) A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 
a) közhatalmi bevételek        0 Ft 

 
b) intézményi működési bevételek       0 Ft 
 
c) önkormányzat sajátos működési bevételei      0 Ft 
 
d) normatív állami hozzájárulások       0 Ft 
 
e) normatív kötött felhasználású támogatások                 0 Ft 
 
f) támogatásértékű működési bevételek                  0 Ft 
 
g) támogatásértékű felhalmozási bevételek      0 Ft 
 
h) működési célú átvett pénzeszközök                  0 Ft 
 
i) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                  0 Ft 
 
j) likvid hitel                     0 Ft 
 
k) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele            2.082.000 Ft 
 
l) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele               0 Ft 
 
m) irányító szervtől kapott támogatás                            33.564.000Ft.” 

 
 
15. § A Rendelet 23. § (1)-(2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

,,23. § (1) A Képviselő-testület a Körjegyzőség működési és fenntartási kiadási 
előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 19. melléklet szerint állapítja meg. 

 
„23. § (2)  A Körjegyzőség 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai: 

 
a) személyi juttatások                            25.329.000 Ft 

 
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         6.423.000 Ft 
 
c) dologi kiadások                  1.895.000 Ft 
 
d) működési célú pénzeszköz átadások                   810.000 Ft 
 
e) felhalmozási célú hitel törlesztése                   0 Ft 



 6

 
f) társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatási támogatások                0 Ft 
 
g) felújítás          0 Ft 
 
h) intézményi beruházás        0 Ft 
 
g) központi beruházási kiadások       0 Ft 
 
h) lakástámogatás, lakásépítés kiadásai                   0Ft 
 
i) tartalék                   1.189.000 Ft.” 

 
 (2) A Rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„23. § (3) A Körjegyzőség személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 
előirányzatát szakfeladatonként a rendelet 20. melléklet, a dologi kiadások előirányzatát 
szakfeladatonként a rendelet 21. melléklete rögzíti.” 

 
 
 
16. § (1)  Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

(2) A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 
21. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,11., 12., 13., 14., 15., 16., 
17., 18., 19., 20., 21. melléklete lép. 

 
 
 
 
 
 
Méhes Lajosné       Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna 
  polgármester         jegyző 
 
 
 
 
KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK 
 
Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Alap, 2013.05.07. 
 
 
 

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna 
      jegyző 
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