CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
18/2013./VIII.22./ önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. alapján, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet előírásainak
megfelelően a 2013. évi költségvetésről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §
A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását,
költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
adatok ezer Ft-ban
Bevételek

Költségvetési bevételek
Költségvetési hiány belső
finanszírozása

Kiadások

2 664 456 Költségvetési kiadások
151138

Ebből: Működési pénzmaradvány

97 040

Felhalmozási pénzmaradvány
Költségvetési hiány külső
finanszírozása (finanszírozási
bevételek)
Ebből: Működési hitel felvétel

54 098

Felhalmozási hitel felvétel
Bevételek főösszege

Egyenleg
Költségvetési
2 286 528 egyenleg
377 928

0 Finanszírozási kiadások
0 Ebből: Működési hitel törlesztés

529 066
300 000

0 Felhalmozási hitel törlesztés

229066

2 815 594 Kiadások főösszege

2 815 594

0

2. §

A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A 2.§ (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás
b) felhalmozási célú bevétel

2.083.917 e Ft
580.569 e Ft
3. §

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

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) Költségvetési támogatások
ebből feladatlapú finanszírozás
ebből vis major támogatás
ebből központosított bevétel
ebből működési kieg. támogatás
ebből egyéb költségvetési támogatás (adósságkonszolidáció)
ebből OEP finanszírozás
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
c) közhatalmi bevétel
d) intézményi működési bevétel
e) felhalmozási bevétel
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
h) kölcsön
i) előző évi pénzmaradvány

962.544 e Ft
525.749 e Ft
425 e Ft
18.709 e Ft
830 e Ft
217.675 e Ft
18.000 e Ft
531.872 e Ft
563.400 e Ft
488.400 e Ft
259.212 e Ft
47.184 e Ft
0 e Ft
11.000 e Ft
151.138 e Ft

4. §
A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A 2.§ (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra
b) felhalmozási kiadásokra
biztosít.

1.749.882 e Ft-ot
536.646 e Ft-ot

5. §
(1) A képviselő-testület az 4. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási
kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
c) dologi kiadások
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
e) egyéb működési célú kiadások
ebből: működési általános tartalék
kölcsön visszafizetés
6.§

633.630 e Ft
149.455 e Ft
816.345 e Ft
0 e Ft
145.286 e Ft
16.904 e Ft
2.500 e Ft

Az önkormányzat a 2. sz. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi
többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 16.904 e Ft összegű
működési általános tartalékot, és 18.714 e Ft összegű fejlesztési általános képez,
melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.
7. §
(1) A rendelet 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A rendelet 1/a. számú melléklet helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A rendelet 2. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A rendelet 2/h. számú melléklet helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A rendelet 3. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
(6) A rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
(7) A rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2013. augusztus 21.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

