HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2013.(XI.29) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatok
és szervei, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában,
az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és a 34. § (1) és (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és
f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése és annak I. féléves módosítása után a III.
negyedéves módosítás keretében a többletbevételekből és az általános tartalékból
történő átcsoportosítást követően:
a) a költségvetés eredeti
aa) bevételi főösszegét 472 641 e Ft-ban
ab) kiadási főösszegét 472 641 e Ft-ban
ac) költségvetési hiányt

0 e Ft-ban

állapítja meg, melynek finanszírozása teljes egészében felső forrásból
történik, az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásával.
b) az I. féléves módosítást mértékét
ba) bevételi összegét 566 340 e Ft-ban
bb) kiadási összegét 566 340 e Ft-ban
c) III. negyedéves módosítás mértékét
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ca) bevételi főösszeg 572 174 e Ft
cb) kiadási főösszeg 572 174 e Ft
határozza meg, az egyes jogcímek közötti átcsoportosítás mellett, illetve a tartalék
terhére állapítja meg, melynek finanszírozása belső forrásból - jóváhagyott
pénzmaradványból - , történik. „

2. §
Az egyes eredeti előirányzatok közötti átcsoportosítások jogcímeit és összegeit ezen
rendelet 1 – 12. mellékletei tartalmazzák.

3. §
(1) Hatályukat vesztik a Rendelet 1-13. mellékletei.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.

Szőke László
polgármester

dr. Horváth Szabolcs
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése 2013. november 29-én megtörtént.

dr. Horváth Szabolcs
jegyző
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