
Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (II. 13.) sz. önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.17.) sz. rendelet 
3. számú módosításáról

Alsóörs  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  111-112.  §,  a  2011.  évi  CXCV.  Törvény  az 
államháztartásról 23-24. §, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról  24.  §,  valamint  a  2011.  évi  CLXXXVIII.  Törvény  Magyarország 
2012. évi központi költségvetéséről Törvényben kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el. 

1. § Az eredeti rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 
együttes 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét a 2012.09.30-al módosított 743.074 
ezer  forint  helyett  609.108  ezer  forintban,  kiadási  főösszegét  a  2012.09.30-al  módosított 
743.074  ezer  forint  helyett  609.108  ezer  forintban  állapítja  meg.  A  költségvetési  hiány 
összege 0 eFt. 

(2) A főösszegen belül a költségvetési keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak (1. számú 
melléklet)

adatok eFt-ban
A B C

Megnevezés Bevétel Kiadás
1 Önkormányzat 218725 218725
2 Polgármesteri Hivatal 88624 88624
3 Általános Művelődési Központ 112891 112891
4 Alsóörsi  Településműködtetési  és 

Községgazdálkodási Szervezet
172128 172128

5 Napraforgó Óvoda 16740 16740
6 Összesen 609108 609108

Az intézmények tervezett kiadásaihoz a fedezetet – saját bevételeiken túl – az Önkormányzat 
biztosítja.”

2. § Az eredeti rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) Alsóörs Község Önkormányzata  2011. év végén 25.755 eFt folyószámla  hitellel 
rendelkezett.  Ennek  oka,  hogy  a  2011.  évben  pályázati  úton  elnyert  és  megvalósult 
beruházások/felújítások támogatási része 2012. évben fog realizálódni.

(2) Az előző években felvett célhitelek törlesztése a szerződés szerint történik. 

(3) Az Önkormányzat a költségvetési hiányt nem tervez a 2012. évben. (2. számú melléklet)”

3. § Az eredeti rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„14.  §  Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  általános  működési  tartalék  összegét  a 
2012.09.30-al módosított  29.013 eFt-ról 36.788 eFt-ra módosítja (11. számú melléklet).  A 
tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tartalék terhére hozott döntések alapján 
a Képviselő-testület negyedévenként, az utolsó negyedévben legkésőbb 2013. február 15-ig, 
2012. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.”

4. § Az eredeti rendelet 16. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16.  §  (1)  Az Önkormányzat  és  intézményei  várható  2012.  évi  létszámszükségletét  a  13. 
számú  melléklet  tartalmazza.  Alsóörs  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
Önkormányzat és az intézménye költségvetési létszámkeretét 62 főben állapítja meg, melyből 
61 fő az állandó, valamint az idénymunka (strand, kemping) létszámigénye, 1 fő a tervezett 
közfoglalkoztatott. 

(2)A Képviselőtestület az intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:
      a.) Polgármesteri Hivatal:   12 fő (ebből 0,25 közfoglalkoztatott)
      b.) TEMÜSZ:                      24 fő  (ebből 0,5 közfoglalkoztatott)                 
      c.) ÁMK:                             21 fő   
      d.) Védőnői Szolgálat:          1 fő
      e.) Napraforgó Óvoda          4 fő „

5. § Az eredeti rendelet 18. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit az előző években felvett 
célhitelek  teszik  ki,  melyek  éves  törlesztő  részlete  2012.  évre  4.155  eFt.  Az 
adósságkonszolidáció elkerülése érdekében 2012. évben az Önkormányzat a hátralévő évekre 
eső  célhitelek  teljes  állományát  egyösszegben  kifizeti.  A  kötelezettségeket  a  15.  számú 
melléklet tartalmazza.”

6. § Az eredeti rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

7. § Az eredeti rendelet 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

8.§. Az eredeti rendelet 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

9.§ Az eredeti rendelet 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

10.§ Az eredeti rendelet 5. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

10. § Az eredeti rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

12. § Az eredeti rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

13. § Az eredeti rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

14. § Az eredeti rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.

15. § Az eredeti rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete 
lép.

16. § Az eredeti rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete 
lép.
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17. § Az eredeti rendelet 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete 
lép.

18. § Az eredeti rendelet 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete 
lép.

19. § Az eredeti rendelet 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 14. számú melléklete 
lép.

20. § Az eredeti rendelet 15. számú melléklete helyébe jelen rendelet 15. számú melléklete 
lép.

21. § Az eredeti rendelet 16. számú melléklete helyébe jelen rendelet 16. számú melléklete 
lép.

22. § Az eredeti rendelet 17. számú melléklete helyébe jelen rendelet 17. számú melléklete 
lép.

23. § Az eredeti rendelet 18.a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 18.a. számú melléklete 
lép.

24.  §  Az  eredeti  rendelet  18.b.  számú  melléklete  helyébe  jelen  rendelet  18.b.  számú 
melléklete lép.

25. § Az eredeti rendelet 18.c. számú melléklete helyébe jelen rendelet 18.c. számú melléklete 
lép.

26.  §  Az  eredeti  rendelet  18.d.  számú  melléklete  helyébe  jelen  rendelet  18.d.  számú 
melléklete lép.

27. § Az eredeti rendelet 18.e. számú melléklete helyébe jelen rendelet 18.e. számú melléklete 
lép.

28.  §  Ez  a  rendelet  a  kihirdetését  követő  napon lép  hatályba  és  az  egységes  szerkezetbe 
foglalást követően hatályát veszti.

    
                                         Hebling Zsolt                                   Báró Béla
                                         polgármester                                       jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. február 13. 
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