
Felcsút Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

 23/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  

4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 
A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
1. § (1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetés kiadási és bevételi 
főösszegét  530. 292 ezer forintban állapítja meg.” 
 

(2) A R. 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás     135. 239 e Ft” 

(3) A R. 3. §  b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
  „b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel     62. 237 e Ft” 

(4) A R. 3. §  d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
    „d) intézményi működési bevétel                                      14. 808 e Ft” 

 (5) A R. 4. § (1) bekezdése a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
        „a) működési költségvetés    522. 501 e Ft” 
(6) A R. 4. § (1) bekezdése b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
        „b) felhalmozási költségvetés     7. 791 e Ft” 
(7) A R. 4. § (2) bekezdése a) pontjának aa) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
         „aa) Informatikai fejlesztés, beruházás: 4. 561 e Ft” 
(8) A R. 4. § (2) bekezdése a) pontjának ab) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
       „ab) Védőnőnek robogó vásárlás polg. mesteri tiszt. díj terhére,  beruházás    176 e Ft + 
mobiltelefon OEP támogatásból 345 e Ft (133 e Ft és 36 e Ft Áfa)” 
(9) A R. 4. § (3) bekezdése f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
      „f) Önkormányzat által folyósított ellátás: 3. 527 e Ft” 
(10) A R. 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) Az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 170. 347 e Ft, 
a céltartalék 4. 000 e Ft” 
(11) A R. 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
     „9. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-
Vértesacsa Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetési főösszegét 92. 559 ezer 
forintban állapítja meg” 
(12) A R. 13. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a  Kastély Óvoda költségvetési szerv 2012. 
évi költségvetési főösszegét 77. 306 ezer forintban állapítja meg.” 
(13) A R. 17. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„17. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Endresz György Általános Iskola 
költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 85. 454 ezer forintban állapítja meg.” 
 

 



Záró rendelkezés 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   

 
P.H. 

               Dr. Petrin László                                                                 Mészáros Lőrinc 
 körjegyző                                        polgármester 

 
Záradék: 
 
Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Körjegyzőség Felcsúti Székhelyének 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. 
  
Kelt: Felcsút, 2012. november 26.  

 
P.H.  

              Dr. Petrin László 
                                                                                                                körjegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


