
1 

 

        

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

 
 

 Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és 

annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013. (II. 28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 42. § 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja Vámosszabadi 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II. 28.) önkormányzati 

rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról: 

 

1. § 

 

 

(1) A R. 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjai és i)-j) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetését az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

 a) költségvetési bevételét      152.505 E Ft-ban 

   aa) működési költségvetési bevételét       105.600 E Ft-ban 

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét         21.019 E Ft-ban 

 

b) költségvetési kiadását      152.505 E Ft-ban 

   ba) működési költségvetési kiadását       108.839 E Ft-ban 

  ebből: 

- személyi jellegű kiadások          40.637 E Ft-ban 

- munkaadókat terhelő járulékok  

  és szociális hozzájárulási adó            9.747 E Ft-ban 

- dologi kiadások           40.057 E Ft-ban 

- egyéb folyó kiadások                    0 E Ft-ban 

- ellátottak pénzbeli támogatása            1.292 E Ft-ban 

- egyéb működési célú kiadások         17.106 E Ft-ban 

 

 

  ebből: 

- szociális rászorultság jellegű ellátások                 0 E Ft-ban 

- működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre         1.450 E Ft-ban 
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- működési célú támogatásértékű kiadás        15.038 E Ft-ban 

   

 bb) felhalmozási költségvetési kiadását        43.666 E Ft-ban  

          ebből: 

         - a beruházások előirányzatát         26.435 E Ft-ban 

 - a felújítások előirányzatát                                                             7.384 E Ft-ban 

 - az egyéb kiadások, támogatások előirányzatát                             6.411 E Ft-ban 

 

c) költségvetési egyenlegének összegét:      -25.886  E Ft-ban 

ebből: működési célú egyenleg:           -3.239 E Ft-ban 

  felhalmozási célú egyenleg         -22.647 E Ft-ban 

 

 

d) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának 

igénybevétele  (beleértve a lekötött betét visszavonását is)      25.886 E Ft-ban 

 

ebből: 

da) működési célra              3.239 E Ft-ban 

db) felhalmozási célra          22.647 E Ft-ban 

 

 

e) a további költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási célú 

műveletek bevételét         0 E Ft-ban 

 

ebből: 

- ea) a működést szolgáló finanszírozási célú 

 műveletek bevételét            0  E Ft-ban 

- eb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú 

műveletek bevételét          0  E Ft-ban 

 

állapítja meg 

 

 

i) A céltartalék összegét               3.436  E Ft-ban 

 

 

j) Az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát     19 főben, 

ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát                              3 főben 

  kötelező feladatok           19 fő 

  önként vállalt feladatok            0 fő 

  állami(államigazgatási) feladatok           0 fő 

 

határozza meg. 

 

(2)  A Képviselő-testület az (1) bekezdésében megállapított összesített költségvetési 

bevételeket és költségvetési kiadásokat mérlegszerűen előirányzat-csoportok, kiemelt 

előirányzatok szerinti bontásban a jelen rendelet 1.1. számú melléklet alapján határozza meg. 

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű, egymástól 
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elkülönített, - de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen, egyensúlyban - 

tájékoztató jellegű bemutatását a jelen rendelet 2.1. és 2.2. számú mellékletek alapján fogadja 

el a Képviselő-testület.” 

2. §  

 

A R. 3. § (2), (4) (5) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a jelen rendelet 4. melléklet 

szerint. 

 

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 

beruházásonkénti részletezését a jelen rendelet 6. melléklete határozza meg.   

 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. 

melléklet szerint részletezi. 

 

(8) Az önkormányzat a kiadások között 618 E Ft általános, 3.436 E Ft céltartalékot állapít 

meg.
 
A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.” 

 

 

3. §  

 

A R. 4. § (1)-(3) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi bevételeit – különösen a helyi adó 

bevételeket, az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, a 

központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat  - továbbá 

költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 

jelen rendelet 9. számú melléklet szerint állapítja meg. 

(2) Alcímet alkotnak az Önkormányzaton belül a települési hulladék összetevőinek 

válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, út, autópálya építése, a közutak, hidak 

alagutak üzemeltetése, fenntartása, a lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, a nem 

lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, az építményüzemeltetés, a zöldterület-kezelés, az 

önkormányzati jogalkotás szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén, önkormányzati 

jogalkotás államháztartáson belüli támogatás esetén, a közvilágítás, a város- és 

községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások, a fogorvosi alapellátás, a fogorvosi ügyeleti 

ellátás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj méltányossági alapon, az átmeneti 

segély, a temetési segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,a mozgáskorlátozottak 

gépjármű-szerzési- és átalakítási támogatása,a k közgyógyellátás, a gyermekjóléti 

szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a családsegítés, a civil szervezetek 

működési támogatása, , a civil szervezetek program- és egyéb támogatása, rövid 

időtartamú közfoglalkoztatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, 

a közművelődési tevékenységek és támogatásuk, a köztemető fenntartása, helyi eseti 

lakásfenntartási támogatás. A címrendet a jelen rendelet 9/1.-9/32. számú mellékletei 

tartalmazzák. 

 

(3)Az önkormányzat a kiadások között 618 E Ft általános, 3.436 E Ft céltartalékot állapít 

meg.
 
A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 
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(6) A Képviselő-testület a költségvetési bevételi és kiadási főszámok kötelező és önként 

vállalt bontásban történő bemutatását jelen rendelet 14. számú melléklet szerint hagyja 

jóvá.” 

 

 

4. §  

 

A R. 5. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-

csoportonként és kiemelt előirányzatonként továbbá az engedélyezett létszámát, valamint a 

közfoglalkoztatottak létszámát jelen rendelet 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(2) Alcímet alkotnak a Polgármesteri Hivatalon belül az önkormányzatok és többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége, a rendszeres szociális segély, a 

lakásfenntartási támogatás normatív alapon, az ápolási díj alanyi jogon, és a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás. A címrendet a jelen rendelet 10/1. – 10/5. számú mellékletei 

tartalmazzák. 

 

(3) Az Önkormányzat által irányított önállóan működő Vámosszabadi Vackor Óvoda 

nevű költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az engedélyezett létszámát, 

valamint a közfoglalkoztatottak létszámát jelen rendelet 11. számú melléklet szerint 

hagyja jóvá a Képviselő-testület.   

 

(4) Alcímet alkotnak a Vámosszabadi Vackor Óvoda nevű intézményen belül az óvodai 

intézményi étkeztetés, az óvodai nevelés, ellátás, a sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése, ellátása. A címrendet jelen rendelet 11/1. - 11/3. számú mellékletei 

tartalmazzák.” 

 

5. §  

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. év költségvetési előirányzat-felhasználási 

tervét jelen rendelet 4. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 

(2) A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások tervét jelen rendelet 6. számú 

tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 

 
6. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg 

hatályát veszti Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. 

(XII. 17.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013. (II. 28.) önkormányzati 
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rendelet módosításáról. A R. módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 

 

 

Vámosszabadi, 2014. május 29. 

 

 

 

         Réti Csaba                                                                       dr. Torma Viktória 

       polgármester                                  jegyző 

 

 

 

Záradék 

A rendelet kihirdetve: 

Vámosszabadi, 2014. május 29. 

 

 

 

                           dr. Torma Viktória 

                            jegyző 


