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Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.17.) 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.§ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési 

       a) kiadási főösszegét                       211.337 ezer forintban, 

               melyből: - működési kiadás:    167.623 ezer forint 

                              - felhalmozási kiadás:  43.714 ezer forint 

       b) bevételi főösszegét                      211.337 ezer forintban állapítja meg, 

               melyből: - működési bevétel:    206.242 ezer forint 

                               - felhalmozási bevétel:  5.095 ezer forint.” 

 

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

   

   „ (5) Az önkormányzat összesített bevételeiből  

        a) a kötelező feladatok bevételei:              187.920 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:            171.008 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:                                   20.072 eFt 

                     ebből - általános tartalék:                                        5.497 eFt 

                               - fejlesztési céltartalék:                               14.575 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                       171.498 ezer forintban, 

               melyből: - működési kiadás:    128.324 ezer forint 

                              - felhalmozási kiadás:  43.174 ezer forint 

       b) bevételi főösszegét                      171.498 ezer forintban állapítja meg, 

               melyből: - működési bevétel:    171.262 ezer forint 

                               - felhalmozási bevétel:     236 ezer forint.” 

 

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

  „ Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési 

       a) kiadási főösszegét                       60.774 ezer forintban, 

               melyből: - működési kiadás:    60.774 ezer forint 

                              - felhalmozási kiadás:          0 forint 

       b) bevételi főösszegét                      60.774 ezer forintban állapítja meg, 

               melyből: - működési bevétel:    60.774 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                       21.122 ezer forintban, 

               melyből: - működési kiadás:    20.582 ezer forint 

                              - felhalmozási kiadás:     540 forint 

       b) bevételi főösszegét                      21.122 ezer forintban állapítja meg, 

               melyből: - működési bevétel:    16.263 ezer forint 

                               - felhalmozási bevétel: 4.859 forint. 

 

 

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

 

9.§  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:2013. szeptember 17. 

 

                                             Baumstark Tiborné 

                                   jegyző 


