Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselő-testületének
…/2013.(…..) önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013.(…..) önkormányzati rendelete
Vigántpetend község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
(1) Vigántpetend község 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtással kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban költségvetési
rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét
b) költségvetési kiadásai összegét
állapítja meg.”

24.328 ezer Ft-ban
24.328 ezer Ft-ban

(2) Vigántpetend község 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtással kapcsolatos egyes
szabályokról szóló költségvetési rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép.
„(3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a
következő összegekkel állapítja meg:
1 Működési kiadások:
22.437 ezer Ft
a) Személyi juttatás
7.055 ezer Ft
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó
1.549 ezer Ft
c) Dologi kiadás
5.579 ezer Ft
d) Egyéb működési kiadás
0 ezer Ft
d/1) Támogatási értékű működési kiadás
4.460 ezer Ft
d/2 )Működési célú pe. átadás áh. kívülre
0 ezer Ft
d/3) Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás
3.794 ezer Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása
0 ezer Ft
f) Működési kölcsön
0 ezer Ft
2 Felhalmozási kiadások
a) Beruházási kiadások
b)Felújítási kiadások
Költségvetési kiadások összesen:

1.891 ezer Ft
1.891 ezer Ft
0 ezer Ft
24.328 ezer Ft

Létszámkeretét: 2013.09.01-től
3főben,
melyből 2 fő közfoglalkoztatott, állapítja meg.
A Képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszámot 1 főben állapítja meg

„ (4)A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatonként a
következő jogcímcsoportonként állapítja meg:
1 Működési bevételek
Működési bevételek intézményi
Támogatás értékű működési bevétel
Önkormányzat költségvetési támogatása
Közhatalmi bevételek

20.408 ezer Ft
1.150 ezer Ft
2.011 ezer Ft
14.717 ezer Ft
2.530 ezer Ft

2 Felhalmozási bevételek
Felhalmozási bevételek

3.920 ezer Ft

Költségvetési bevételek összesen

24.328 ezer Ft
3.§

(1) A költségvetési rendelet 1 melléklete helyébe az 1 melléklet lép.
A költségvetési rendelet 2 melléklete helyébe a 2 melléklet lép.
A költségvetési rendelet 3 melléklete helyébe a 3 melléklet lép.
4. §
(1) Vigántpetend község 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályáról szóló költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetésében 0 ezer Ft tartalékot határozott meg.
Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó
pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
5.§ Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő nappal
hatályát veszti.
Vigántpetend, 2013. december 31.
Marton Istvánné
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Monostorapáti, 2014.
T a k á c s Lászlóné
jegyző

T a k á c s Lászlóné
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete
…../2014.(…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.)önkormányzati rendelet
módosításához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes
hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes
következményeit.
A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők
vizsgálata szükséges:
Társadalmi-gazdasági hatása:
A jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor meghatározásra kerültek azok az
alapvető célok, amelyek a 2013. évi költségvetés módosítását ismételten szükségessé tették:
Így
- a Képviselőtestület költségvetést érintő döntései
- központosított támogatások
a költségvetési rendeletbe történő beépítése.
Környezeti, egészségi körülmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt
hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott
ágazati feladatokat nem veszélyeztette.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A költségvetési rendelet-tervezet módosítása és annak mellékletei átfogóan határozták meg a
2012. IV. negyedévben bekövetkezett feladatellátásokat, a módosítás adminisztrációs terhet
nem jelent.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
-

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (3) bekezdései, az
ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. Rendelet, valamint a
Képviselőtestület a 1/2013.(II.15.) rendelete előírta, hogy a költségvetés módosítását
legalább negyedévenként, illetve a zárszámadás elfogadását megelőzően módosítani
szükséges.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok
módosítását. A rendelet módosítását jogszabály írja elő.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
A rendelet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a közös önkormányzati
hivatalnál rendelkezésre álltak.
Monostorapáti,2014. január 28.
Takács Lászlóné
jegyző

