
GELSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2014.(IV.23.) Önkormányzati Rendelete 
 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló   3/2013.(II.14 .) önkormányzat 
rendeletének módosításáról 

 
 

Gelse Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva , valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§.-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  
2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendeletét a következők szerint 
módosítja: 
 

1.§. 
 
(1) A rendelet 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 
 
    147.708.000,-Ft bevételi és kiadási előirányzat 
    173.504.000,-Ft bevételi és kiadási előirányzatra változik. 
 
 

• Személyi juttatás    40.914.000,-Ft-ról    39.124.000,-Ft-ra 
• Munkaadót terh.jár.    11.005.000,-Ft-ról    10.180.000,-Ft-ra 
• Dologi kiadás                61.518.000,-Ft-ról      76.823.000,-Ft-ra 
• Egyéb működési  

kiadások     15.219.000,-Ft-ról    42.736.000,-Ft-ra 
Felhalmozási kiadás                    0,-Ft-ról         769.000,-Ft-ra 

• Tartalék     19.052.000,-Ft-ról      3.872.000,-Ft-ra. 
 
 

2.§. 
 

(1) A 3.§.(3) bekezdésében meghatározott bevételek a következők szerint módosulnak: 
 
• Az önkormányzat költségvetési támogatása módosul  

80.650 eFt-ról  91.572 eFt-ra.  
Ezen belül is a  

o általános támogatás nő    1 297 eFt-tal 
o szerkezet átalakítási tartalék nő   4 903 eFt-tal 
o központosított előirányzat nő    1 702 eFt-tal 
o Egyéb központi támogatás nő   3 284 eFt-tal 
o Egyes jövedelempótló 

támogatások csökken        264 eFt-tal 
 

• A működési célú támogatásértékű bevétel összesen sora változik 18 280 
eFt-ról 33 444 eFt-ra 
Ezen belül is a  
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o önkormányzati költségvetési szervektől átvett nő 15 495 eFt-tal 
o fejezet kezeléstől átvett csökken 331 eFt-tal. 

 
• Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 290 eFt-tal csökken. 

  
(2) A rendelet 2. számú mellékletében a kiadási előirányzatok a következők szerint 
módosulnak: 

• Személyi juttatások    -    1 790  eFt-tal 
• Munkaadót terhelő járulék   -       825  eFt-tal 
• Dologi kiadások    +  15 305  eFt-tal 
• Egyéb működési kiadás   +  27 517  eFt-tal 
• Felhalmozási kiadás     +      769  eFt-tal 
• Tartalék     -   15 180  eFt-tal 

 
 

3.§. 
 
 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
  /László Piroska/     /Szegedi Ferenc/ 
                               jegyző                   polgármester 
 
 
 
A kihirdetés napja:  
2014. április 23. 
 

/László Piroska/ 
             jegyző 
 
 


