
E L Ő T E R J E S Z T É S  
Szécsény Város Önkormányzata 

2013. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítására 
 
 

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 26-i ülésére 
Előterjesztő: Stayer László polgármester 
Készítette: Dr. Bagó József jegyző 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Szécsény Város Önkormányzata által az 5/2013.(II.15.) rendelettel elfogadott 2013. évi 
költségvetési rendelet 5. §-ában jelzett kiadások összege 1.464.933 E Ft-ra, a bevételek 
összege 1.464.933 E Ft-ra változik. 
 
Az előirányzat módosításra a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó 
Társulás jogi személyiségűvé való átalakulás miatt szükséges. 
 
A 2013. évi költségvetés készítésekor Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat bevételei és kiadásai, mint Szécsény Város Önkormányzat önállóan 
működő költségvetési szerveként kerültek megtervezése. 
 
A jogszabályok miatt az év közbeni alapítás (jogi személyiségű társulássá történő átalakulás) 
esetében az átadott költségvetési szerv teljes évi tevékenysége az átadó irányító szerv 
összesített beszámolásából kikerül. Az átvett költségvetési szerv teljes éves tevékenysége attól 
függetlenül, hogy év közben került át az átvevő irányító szervhez ott kerül bemutatásra az év 
elejétől. Ennek következményeként az önkormányzati alrendszerben módosítani kell az 
átadónál a költségvetési rendeletet és az átvevőnél a társulási határozatot. 
 
Önkormányzati szinten a bevételi és kiadási főösszeg 12.466 E Ft-tal csökkent a Szécsény 
Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetésben 
megtervezett bevételei és kiadásai miatt. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet 
elfogadására! 
 
 
Szécsény, 2013. november 18. 
 
 
 

Stayer László  
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 
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R E N D E L E T T E R V E Z E T  
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
.../2013.(......) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 
5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.15.) 
önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetését  

 1.464.933 E Ft bevétellel 
 1.464.933 E Ft kiadással 
             

Megnevezés Működési 
célú 

Felhalmozási 
célú 

Összesen 

tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét  994.053 125.629 1.119.682 
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét 1.280.830 159.478 1.440.308 
tárgyévi költségvetési hiány összegét 0 0 0 
előző évi pénzmaradvány igénybevételét 39 24.586 24.625 
finanszírozási célú műveletek kiadását 310.169 35.082 345.251 
finanszírozási célú műveletek bevételét 0 0 0 
likviditási hitellel fedezett hiány összegét 0 0 0 
finanszírozási célú műveletek egyenlegét 310.169 35.082 345.251 
kiadási főösszegét 1.304.222 160.711 1.464.933 
bevételi főösszegét 1.304.222 160.711 1.464.933 

E Ft összegben állapítja meg.” 
 
 (2) A költségvetési rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) A képviselő-testület a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 
 0 E Ft bevétellel 
 0 E Ft kiadással 
a kiadási előirányzaton belül: 

• a személyi juttatásokat 0 E Ft 
• a munkaadókat terhelő járulékokat 0 E Ft 
• a dologi kiadásokat 0 E Ft 

összegben állapítja meg.” 
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2. § 

 
(1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
(7) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Szécsény, 2013. november 26. 
 
 
 

Stayer László  
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 
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Indoklás 
 

Általános indoklás 
 
Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.15.) 
önkormányzati rendelet módosítását a Szécsény Térsége Humánszolgáltató 
Intézményfenntartó Társulás jogi személyiségű való átalakulás miatt szükséges 
 
 

Részletes indoklás 
 
1.§ (1) a rendelet a 2013. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét 
tartalmazza. 
1.§ (2) a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. 
évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.  
2.§ a költségvetési táblázatok változását tartalmazza e rendelet mellékletei alapján. 
3.§ a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
 


