Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013.(IX.25.)önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.18) önkormányzati rendelet
módosításáról
Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (4) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv. 23 §. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, Bátaapáti Község
Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérének módosításáról a következőket
rendeli el:
1. §
A rendelet 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép :
2.§(1) Bátaapáti Község Önkormányzatának
a) bevételi főösszegét:
b) kiadási főösszegét
c) hiányát
állapítja ,meg.

322.566.000,- Ft
322.566.000,- Ft
-

2.§
A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3. §
A rendelet 2, 2/1.,2/2. és 2/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2, 2/1.,2/2. és
2/3. számú melléklete lép.
4.§
A rendelet 3.§ (1) , (3) és (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép :
3.§(1) Bátaapáti Község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai
összesen:
322.566.000,- Ft
melyből:
a) Kapott támogatás
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek
c) Közhatalmi bevételek
ca) Illetékek
cb) Helyi adók
cc) Átengedett központi adók
cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
d) Intézményi működési bevételek

22.114.000,- Ft
237.846.000,- Ft
21.130.000,- Ft
20.390.000,- Ft
640.000,- Ft
100.000,- Ft
8.344.000,- Ft

e) Felhalmozási bevételek
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
h) Kölcsön
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
33.132.000,- Ft
j) Önkormányzatok sajátos bevételei
k Egyéb bevételek
l) finanszírozási bevételek
( (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei
b) Önként vállalt feladatok bevételei
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei

276.674.000,- Ft,
2.577.000,- Ft,
43.315.000,- Ft.

(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek:
b) felhalmozási bevételek:

180.011.000,- Ft,
142.555.000,- Ft.

5. §
A rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
6.§
A rendelet 4.§ (1) , (3) és (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép :
4.§(1) Bátaapáti Község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai
összesen:

322.566.000,- Ft

a) Működési költségvetés
175.486.000,- Ft
aa) Személyi juttatás
73104.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 19.210.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás
52.557.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai
18.790.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások
11.825.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés
86.743.000,- Ft
ba) Intézményi beruházások
75.452.000,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások
8.820.000,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások
2.471.000,- Ft
c). Kölcsönök, hitelek
25.769.000,- Ft
d) Egyéb kiadások
e) Tartalék
34.568.000,- Ft
f) Finanszírozási kiadások
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadásai
b) Önként vállalt feladatok kiadásai
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

235.994.000,- Ft,
78.910.000,- Ft,
7.662.000,- Ft.

(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások:

175.486.000,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:
c) működési tartalék
d) felhalmozási tartalék

112.512.00,- Ft,
4.525.000,- Ft,
30.043.000,- Ft.

7. §
A rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
8.§
A rendelet 6.§ (1) , (2) és (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép :
6.§ (1)Bátaapáti Község Önkormányzata, mint intézmény bevételi
előirányzatai összesen:
318.016.000,- Ft
melyből:
a) Kapott támogatás
22.114.000,- Ft
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 237.846.000,- Ft
c) Közhatalmi bevételek
21.130.000,- Ft
ca) Illetékek
cb) Helyi adók
20.390.000,- Ft
cc) Átengedett központi adók
640.000,- Ft
cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
100.000,- Ft
d) Intézményi működési bevételek
4.765.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
h) Kölcsön
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
32.161.000,- Ft
j) Önkormányzatok sajátos bevételei
k Egyéb bevételek
l) finanszírozási bevételek
(2) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei
b) Önként vállalt feladatok bevételei
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei

274.701.000,- Ft,
43.315.000,- Ft.

(3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből
a) működési bevételek:
b) felhalmozási bevételek:

175.588.000,- Ft,
142.428.000,- Ft.

9. §
A rendelet 7.§ (1), (2) és (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép :
7.§(1) Bátaapáti Község Önkormányzata, mint intézmény
kiadási előirányzatai összesen:

318.016.000,- Ft

melyből:
a) Működési költségvetés
aa) Személyi juttatás
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) Egyéb működési kiadások
b) Felhalmozási költségvetés
ba) Intézményi beruházások
bb) Intézményi felújítási kiadások
bc) Egyéb felhalmozási kiadások
c). Kölcsönök, hitelek
d) Egyéb kiadások
e) Tartalék
f) Finanszírozási kiadások

97.756.000,- Ft
19.731.000,- Ft
5.524.000,- Ft
41.886.000,- Ft
18.790.000,- Ft
11.825.000,- Ft
86.616.000,- Ft
75.325.000,- Ft
8.820.000,- Ft
2.471.000,- Ft
25.769.000,- Ft
34.568.000,- Ft
73.307.000,- Ft

(2) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása
b) Önként vállalt feladatok kiadásai
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

234.021.000,- Ft,
76.333.000,- Ft,
7.662.000,- Ft.

(3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások:
b) felhalmozási kiadások:
c) működési tartalék
d) felhalmozási tartalék

171.063.000,- Ft,
112.385.000,- Ft,
4.525.000,- Ft,
30.043.000,- Ft.

10. §
A rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
11.§
A rendelet 9.§ (1) , (2) és (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép :
9.§(1) A Bátaapáti Közös Önkormányzat Hivatal bevételi előirányzatai
összesen:

52.491.000,- Ft

melyből:
a) Kapott támogatás
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek
c) Közhatalmi bevételek
d) Intézményi működési bevételek
e) Felhalmozási bevételek
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
h) Kölcsön
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
j) Önkormányzatok sajátos bevételei
k Egyéb bevételek

-

l) finanszírozási bevételek

52.491.000,- Ft

(2) Az Bátaapáti Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei
b) Önként vállalt feladatok bevételei
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei

52.491.000,- Ft
-

(3) Az Bátaapáti Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek:
b) felhalmozási bevételek:

52.491.000,- Ft,
-.

12. §
A rendelet 10.§ (1) , (2) és (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép :
10.§(1) A Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai
összesen:

52.491.000,- Ft

melyből:
a) Működési költségvetés
aa) Személyi juttatás
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) Egyéb működési kiadások
b) Felhalmozási költségvetés
ba).Intézményi beruházások
bb) Intézményi felújítási kiadások
c). Kölcsönök
d) Egyéb kiadások
e) Tartalék
f) Finanszírozási kiadások

52.491.000,- Ft
40.307.000,- Ft
10.367.000,- Ft
1.817.000,- Ft
-

(2) Az Bátaapáti Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása
b) Önként vállalt feladatok kiadásai
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

52.491.000,- Ft,
-

(3) Az Bátaapáti Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból
a) működési kiadások:
b) felhalmozási kiadások:

52.491.000,- Ft,
-.

13. §
A rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

14.§
A rendelet 12.§ (1) , (2) és (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép :
12.§(1) A Bátaapáti Óvoda bevételi előirányzatai
összesen:

25.366.000,- Ft

melyből:
a) Kapott támogatás
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek
c) Közhatalmi bevételek
d) Intézményi működési bevételek
3.579.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
h) Kölcsön
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
971.000,- Ft
j) Önkormányzatok sajátos bevételei
k Egyéb bevételek
l) finanszírozási bevételek
20.816.000,- Ft
(2) Az Bátaapáti Óvoda bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei
b) Önként vállalt feladatok bevételei
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei

22.789.000,- Ft
2.577.000,- Ft
-

(3) Az Bátaapáti Óvoda bevételeiből
a) működési bevételek:
b) felhalmozási bevételek:

25.239.000,- Ft,
127.000,- Ft
15. §

A rendelet 13.§ (1) , (2) és (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép :

13.§(2) A Bátaapáti Óvoda kiadási előirányzatai
összesen:

25.366.000,- Ft

melyből:
a) Működési költségvetés
aa) Személyi juttatás
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) Egyéb működési kiadások
b) Felhalmozási költségvetés
ba).Intézményi beruházások
bb) Intézményi felújítási kiadások
c). Kölcsönök

25.239.000,- Ft
13.066.000,- Ft
3.319.000,- Ft
8.854.000,- Ft
127.000,- Ft
127.000,- Ft
-

d) Egyéb kiadások
e) Tartalék
f) Finanszírozási kiadások

-

(2) A Bátaapáti Óvoda kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása
b) Önként vállalt feladatok kiadásai
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

22.789.000,- Ft
2.577.000,- Ft
-

(3) A Bátaapáti Óvoda kiadásaiból
a) működési kiadások:
b) felhalmozási kiadások:

25.239.000,- Ft,
127.000,- Ft
16.§

A rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
17. §
A rendelet 24. számú melléklete helyébe jelen rendelet 24. számú melléklete lép.
18.§
A rendelet 25. számú melléklete helyébe jelen rendelet 25. számú melléklete lép.

19.
A rendelet 26. számú melléklete helyébe jelen rendelet 26. számú melléklete lép.
Záró rendelkezések
A rendelet 2013.szeptember 27-én lép hatályba, de rendelkezéseit a 2013. évi
gazdálkodás során alkalmazni kell.
E rendelet 2013. szeptember 30 -án hatályát veszti.
Bátaapáti, 2013. szeptember 12.
Darabos Józsefné
polgármester

Bakó Józsefné
jegyző

A kihirdetés napja: 2013.szeptember 25.
Bakó Józsefné
jegyző

