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Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezet 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 
Előkészítő:   

Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 
A rendelet-tervezet címe:  
Pécsely Község Önkormányzata …/2013. (… ...) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Társadalmi-gazdasági hatása:  
A rendelet állapítja meg, az Önkormányzat bevételeit, kiadásait és azok felhasználását kiadás-nemenként. A 
bevételek és kiadások  főösszegen belüli változása miatt vált szükségessé. 
Költségvetési hatása: 
A költségvetési főösszeg  nem változik. 
Környezeti, egészségi következményei: Nincs. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs. 
Egyéb hatása: Nincs. 
A rendelet megalkotásának szükségessége: 
Az önkormányzati bevételek és kiadások eltérő alakulása tette szükségessé a rendelet módosítását, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint. 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: 
Negatív költségvetési következmények, törvényességi felhívás 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
- személyi: nincs 
- szervezeti: nincs 
- tárgyi: nincs 
- pénzügyi: van 

I n d o k o l á s 
 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, a 2013. évre 
jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé: 
Javaslom, hogy Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi kiadási főösszegén belül a 
mellékletek alapján kerül átcsoportosításra. 
A fentiek alapján, az alábbi rendelet tervezetet terjesztem elő. 
 
Pécsely, 2014. január 20. 

         Sebők Lajos 
         polgármester 

 



 
Pécsely Község Önkormányzatának 
/2014. (    .) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Pécsely Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében f) pontjában 
meghatározott, a következőket rendeli el: 
 
1. § Pécsely Község Önkormányzatának, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.14.) 
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2.§ (1) helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
(1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 70.175 e Ft-ban állapítja meg az 

alábbi részletezettségben: 
 

Költségvetési bevételek előirányzata:    67.699 e Ft 
Finanszírozási bevételek előirányzata:      2.476 e Ft 
 Ebből:belső hiány       2.476 e Ft 
 Külső hiány      e Ft 
Költségvetési kiadások előirányzata:    70.175 e Ft 
Finanszírozási kiadások előirányzata:    e Ft 

 
2.§ A költségvetési rendelet 2.§ (4)  bekezdések helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat-csoportonkénti és kiemelt 

előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg: 
 
I. Működési kiadások        Eredeti ei.  Módósított ei. 
 1. Személyi juttatások             13.190 e forint 12.897 e forint 
 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó           3.647 e forint   3.568 e forint 
 3. Dologi kiadások             16.723 e forint 17.095 e forint 
 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai              1.600 e forint   1.600 e forint 
 5. Egyéb működési kiadások 
 5.1. Támogatásértékű működési kiadások           15.253 e forint 20.608 e forint 
 5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre            3.100 e forint   8.523 e forint 
 5.3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, 
  Pénzmaradvány átadás                     0 e forint          0 e forint 

5.4. Tartalékok 
 6.1. Általános tartalék           383 eFt      383 e forint 
 6.2. Céltartalék                   eFt             e forint 

 
II. Felhalmozási kiadások 
 1. Beruházások                                                        0 e forint      400 e forint 
 2. Felújítási kiadások                  5.300 e forint   5.101 e forint 
 3. Egyéb felhalmozási kiadások                    0 e forint          0 e forint 
 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                  0 e forint          0 e forint 
 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről                 0 e forint          0 e forint 
 3.3. Részesedések vásárlása                    0 e forint          0 e forint 
 3.4. Tartalékok        
 
III. Finanszírozási kiadások 
         1.1. Értékpapír vásárlásának kiadásai          e forint             e forint 
         1.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 
         Működési célú hitel törlesztés           e forint             e forint 
         Felhalmozási célú hitel törlesztése           e forint             e forint 
 
 
3.§ A költségvetési rendelet 1 - 6  melléklete helyébe, e rendelet  1 - 6. melléklete lép. 



 
Záró rendelkezések 

 
4.§ Ez a rendelet, kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.  
 
 
 
 

Sebők Lajos        Dr. Tárnoki Richárd 
polgármester                 jegyző  

 
 
 
E rendelet 2014.                 napján kihirdetésre került. 
 
 
 

          Dr. Tárnoki Richárd 
                     jegyző 
 

 


