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TERVEZET 

 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének …………… önkormányzati rendelete,  

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló,  

1/2013. (II.13.) rendeletének módosításáról 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23.§ (1) bekezdése alapján, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a 2013. évi költségvetés módosításáról 

az alábbi rendeletet alkotja:  

1.§ A Rendelet 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési 

       a) kiadási főösszegét                       268.474 ezer forintban, 

               melyből: - működési kiadás:    230.376 ezer forint 

                              - felhalmozási kiadás: 38.098 ezer forint 

       b) bevételi főösszegét                      268.474 ezer forintban állapítja meg, 

               melyből: - működési bevétel:   268.152 ezer forint 

                               - felhalmozási bevétel:    322 ezer forint.” 

 

2.§ A Rendelet 4.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

   

   „ (5) Az önkormányzat összesített bevételeiből  

        a) a kötelező feladatok bevételei:              245.057 eFt. 

        b) az önként vállalt feladatok bevételei:      23.417 eFt.” 

 

 

  3.§ A Rendelet 5.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

             

   „ (4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból  

       a) a kötelező feladatok kiadásai:            228.145 eFt 

       b) az önként vállalt feladatok kiadásai:    40.329 eFt.” 

 

4.§ A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„ Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

   Az önkormányzat tartaléka összesen:                                     15.403 eFt 

                         ebből - általános tartalék:                                 11.060 eFt 

                                    - fejlesztési céltartalék:                           4.343 eFt 

            - céltartalék (elköt. pénzmar. terhére):             0 eFt.” 

 

5.§ A Rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
    

   „Az önkormányzat a 2013. évi saját költségvetési 

       a) kiadási főösszegét                       218.548 ezer forintban, 

               melyből: - működési kiadás:    181.013 ezer forint 

                              - felhalmozási kiadás:  37.535 ezer forint 

       b) bevételi főösszegét                      218.548 ezer forintban állapítja meg, 

               melyből: - működési bevétel:    218.226 ezer forint 

                               - felhalmozási bevétel:     322 ezer forint.” 

 

6.§ A Rendelet 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
   

  „ Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési 

       a) kiadási főösszegét                       73.162 ezer forintban, 

               melyből: - működési kiadás:    73.162 ezer forint 

                              - felhalmozási kiadás:          0 forint 

       b) bevételi főösszegét                       73.162 ezer forintban állapítja meg, 

               melyből: - működési bevétel:    73.162 ezer forint 

                               - felhalmozási bevétel:         0 forint.” 
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7.§ A Rendelet 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

   „ Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi költségvetési 

       a) kiadási főösszegét                       26.271 ezer forintban, 

               melyből: - működési kiadás:    25.731 ezer forint 

                              - felhalmozási kiadás:     540 forint 

       b) bevételi főösszegét                      26.271 ezer forintban állapítja meg, 

               melyből: - működési bevétel:   26.271 ezer forint 

                               - felhalmozási bevétel:        0 forint. 

 

8.§ A Rendelet 14/A.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
   „ Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Egységes Óvoda-bölcsőde 2013. évi költségvetési 

       a) kiadási főösszegét                       17.937 ezer forintban, 

               melyből: - működési kiadás:    17.937 ezer forint 

                              - felhalmozási kiadás:         0 forint 

       b) bevételi főösszegét                      17.937 ezer forintban állapítja meg, 

               melyből: - működési bevétel:   17.937 ezer forint 

                               - felhalmozási bevétel:       0 forint. 

 

9. § A Rendelet 1-12. melléklete helyébe e rendelet 1-12. melléklete lép. 

 

10.§  E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és kihirdetését követő 15. napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 Kosztkáné Rokolya Bernadett        Baumstark Tiborné  

  polgármester                  jegyző 
 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: ……………………. 

 

                                             Baumstark Tiborné 

                                   jegyző 


