
A Képviselő-testület a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének 

1/2014.(II.19.) sz.  rendelete az önkormányzat 
 3/2013.(III.13.) sz. (Az önkormányzat 2013.évi költségvetésérő l) és az azt módosító 

10/2013. (IX.25.) számú rendelet módosításáról 
 

Hévízgyörk  Község Önkormányzat Képviselő -testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23.§.(1.) bekezdése, 34.§-a,  valamint az államháztartásról szóló  tv. végrehajtásáról  szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakat – 42. § –  a 3/2013.(III.13.).)sz. és az azt 
módosító 10/2013. (IX.25.) sz.  költségvetési rendeletét  az alábbiak szerint módosítja: 

1.§. 
A módosított költségvetési rendelet 1.§-a helyébe a következő   lép:  
A képviselő -testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési 
kiadási és bevételi fő összegét  237.942 eFt-ban állapítja meg. 
  

2.§. 
A módosított költségvetési rendelet 2.§. helyébe a következő  lép: 

a) Irányítószerv költségvetésébő l kapott támogatás                                                              - eFt 
Önkormányzat költségvetési mű ködési támogatása                                               126.124eFt     
Önkormányzat költségvetési felhalmozási támogatása                                                   38eFt 

              Közhatalmi bevételek                                                                                              46.568eFt                                        
                 Iparű zési adó, pótlék, bírság                                                         31.770eFt    
                  Gépjárműadó                                                                                 8.800eFt 
                  Talajterhelési díj                                                                            4.338eFt         
                  Egyéb közhatalmi bevétlek                                   1.660eFt 
 
       b)   Mű ködési és felhalmozási célú támogatásértékű  bevétel                                           8.082eFt 
             amely:            
                Elkülönített állami pénzalapból                                                     3.523 eFt                  
 TB pénzügyi alapjaiból                                                                  4302 eFt 
                 Helyi önkormányzattól                                                                    257 eFt 
                 Nemzetiségi önkormányzattól                                                             -e Ft 
                 Többcélú kistérségi társulástól                                                             -eFt             
                 Jogi személyiségű  társulástól                                                               -eFt 
                 Térségi  fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén 
                 belülrő l kapott EU-s forrásból származó pénzeszköz                          -eFt         
                  Fejezteti kezelésű  elő irányzat bevételeként   
                   elszámolható összegbő l                                                                      -eFt 
                  Közponi költségvetés elő irányzat-módosítási kötelezettség           
                     nélkül túlteljesíthető  elő irányzatából                                                -eFt 
            származik. 
        c) Intézményi mű ködési bevétel                                                                                        
28.816eFt     
        d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                              4.685eFt 
        f) Az elő ző  évi mű ködési és felhalmozási célú maradvány átvétele 
            (amely nem az átvevő  költségvetési maradványából származik)                                            -
eFt   
         g) kölcsön, kölcsön visszatérülése                                                                                              -eFt 
         h) elő ző  évi pénzmaradvány igénybevétele                                                                      
23.629eFt               
 
                                                                      3. § 
 
     A módosított költségvetési   rendelet 3. §.  helyébe a következő  rendelkezés lép: 
 
a.) mű ködési költségvetés                                                                                                       186.641 e 
Ft 



aa) személyi jellegű  kiadások  78.426 e Ft 
ab)munkaadókat terhelő  járulékok és szoc. hozzájár. adó 20.089 e Ft 
ac)dologi jellegű  kiadások  84.558 e Ft 
ad) támogatás értékű  mű ködési kiadás    1.530 e Ft 
ae) mű ködési célú  pénzeszköz átadás  2.038 e Ft 
    

 b) felhalmozási költségvetés                                                                                                     2.856 e Ft 
           ba) intézményi beruházások                                                                          2556 eFt                        
:          bb) felújítások elő irányzata                                                                                - 
           bc) kormányzati beruházások elő irányzata                                                        - 
           bd) lakástámogatás                                                                                              -  
           be) lakásépítés                                                                                                     - 
           bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                                     300 eFt       
 c) kölcsönök                                                                                                                             -           eFt 
 
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű  
ellátásai:      
           a) Rászorultságtól függő  pénzbeli szociális, gyermekvéd. ell.                     7.341 eFt     
           b)Természetben nyújtott szoc. ellátások                                                     14.339 eFt                                                                             

 
4.§ 

 
A  módosított költségvetési rendelet  4 §. helyébe a  a következő  rendelkezés lép:  
Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 26.765 eFt, céltartalék képzés 
nem történt. 

5.§  
A költségvetési rendelet 6.§ b. pontja az alábbiak szerint módosul: 
Az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 30 fő . 

- ebbő l 8 pedagógus álláshely van 
 
                                                                          6. §. 
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésérő l a jegyző  gondoskodik. 
 
 
   Tóth Tibor sk.   Lukesné Csábi Ágnes sk. 
   Polgármester    Jegyző  
 
Kihirdetve: 
2014. február 19. 
 
Lukesné Csábi Ágnes jegyző  


