
 
Felcsút Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 
 …./2014. (II. ….) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló  
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCVI. törvény 
előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges 
egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről és 
végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el: 

 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 
1.§ (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

a) az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek 
főösszegét a tárgyévi költségvetési bevételekkel egyezően 498. 198 E Ft-ban 
állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 E Ft, a működési célú bevétel 
498. 198  E Ft. 

 
(2) A R. 1. § (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

b) az önkormányzat összes kiadását 498. 198 E Ft-ban, ezen belül költségvetési 
kiadását 498. 198 E Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 204. 
849 E Ft, a működési célú kiadások összege 293. 349 E Ft. 

 
 (3) A R. 1.§  (2) a) - b) – c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

a) előző évi pénzmaradványt  nem tartalmazó költségvetési bevételek: 343. 774 E Ft 

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 498. 198 E Ft 

c) a hiány összege (pénzmaradvány): 154. 424 E Ft 
 
 (4) A R. 1.§  (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 (3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

a) Önkormányzat:         498. 198 E Ft 

b) Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége: 

                 22. 207E Ft 

c) Kastély Óvoda:       64. 981 E Ft 

d) Oltalom Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás:  32. 161  E Ft 



e) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal:                 73. 631 E Ft 

 
(5) A R. 5.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 25. 532 E Ft-ban hagyja jóvá, ebből, 
általános tartalék  25. 532  E Ft, céltartalék nem kerül tervezésre. 

 
(6) A R. 6.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát, 154. 424 E Ft az éves 
beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről 
szóló jogszabályoknak megfelelően. 

 
 (7) A R.1 - 19. mellékletei helyébe jelen rendelet 1 – 19. mellékletei lépnek. 
 
 
 

 
Záró rendelkezések 

 
2.§ A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az 
intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 
2013. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson. 

 
3.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
 

    Mészáros Lőrinc      Dr. Sisa András 
      polgármester            jegyző 
 
 

 
 
 

Kihirdetve: Felcsút, 2014. február …... 
 

 


