Egeralja község képviselő-testületének
7/2013.(V.10.) önkormányzati rendelete:
Egeralja község képviselő-testületének 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Egeralja község képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
1.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzata 2012. évi költségvetési bevételének
főösszegét 39 860 ezer forintra módosítja. Ezen belül a
a) működési bevételeket összege 17 241 ezer forintra módosul,
b) felhalmozási bevételek összege változatlan marad.
(2) A módosítás összetevőit részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásának
főösszegét 31 290 ezer forintra módosítja. Ezen belül a
a) működési kiadásokat 30 001 ezer forintra módosítja,
b) felhalmozási kiadások összegét változatlanul hagyja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül:
a) személyi juttatások

8 100 ezer Ft-ra

b) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

8 445 ezer Ft-ra

c) támogatásértékű működési kiadások

5 646 ezer Ft-ra

d) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
e) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

10 ezer Ft-ra
4 269 ezer Ft-ra

változik.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott módosítások összetevőit a 2. melléklet
tartalmazza.
3.§

Ez a rendelet 2013. május 15-én lép hatályba.

Egeralja, 2013. április 26.

dr. Bolla Klaudia
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Egeralja, 2013. május 10.
Kissné Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző

Kissné Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző

1. melléklet a 7/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban
A

B

C

D

1.

Eredeti bevételi főösszeg

1.1.

Működési bevételek

+

15 620

1.2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

+

235

1.3.

Támogatások, támogatás értékű bevételek

-

2 139

1.4.

Pénzmaradvány

+

485

2.

Módosított bevételi főösszeg

25 659

39 860

2. melléklet a 7/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez
A

1.5.
1.6.

Eredeti kiadási főösszeg
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó összesen
Dologi kiadások mindösszesen
Támogatás értékű működési kiadások
összesen
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb
juttatás, támogatás
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata

2.

Módosított kiadási főösszeg

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

B

C

ezer forintban
D
25 669

+

3 740

+
+

508
1 030

+

1 704

-

738
1 583
31 290

Indokolás

1. § - hoz
2012. évi költségvetés bevétel fő összegén belül a működési bevétel nőttek, ennek oka a
közhatalmi bevételek növekedése, az intézmény működési bevételek növekedése, valamint
jelentős mértékben nőtt a támogatás értékű működési bevételek összege.

2. § . hoz
A személyi juttatások növekedése a közfoglalkoztatott bér változása miatt növekedett meg,
ennek vonzata, hogy növekedik a munkaadókat terhelő járulék is.
A dolgi kiadások növekedése adódhat áremelkedés és egyéb előre nem látható költségek
bekövetkezéséből.
A társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatások az előre nem látható támogatások nyújtása
miatt növekedett.
A maradvány a fenti költségek növekedése miatt jelentős mértékben csökkent.

