Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (IV.25.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013. ( II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben
meghatározottakat, valamint a Gazdasági Bizottság véleményezését figyelembe véve az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.15.) sz. rendeletének módosításáról
az alábbi rendeletet alkotja.
1. § Az alaprendelet (továbbiakban „R”) Az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
című II. Fejezet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„II. Az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének módosítása

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített (Önkormányzat,
Polgármesteri Hivatal, Óvoda) költségvetési
a)
b)
c)

kiadási főösszegét
bevételi főösszegét
a költségvetési hiányt

1 182 614 ezer Ft-ban,
1 033 656 ezer Ft-ban,
148 958 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az R Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése című III. Fejezet
9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„III. Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése
9. § (1) A Képviselő-testület a Kisoroszival Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetési kiadási főösszegét 96 742 ezer forintban állapítja meg a
8. sz. mellékletben.”
3. § Az R Óvoda, mint önállóan működő intézmény 2013. évi költségvetése című IV. Fejezet
10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„IV. Óvoda, mint önállóan működő intézmény 2013. évi költségvetése
10. § (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2013. évi költségvetési kiadási
főösszegét 88 340 ezer forintban, bevételi főösszegét 88 340 ezer forintban
állapítja meg a 9. sz. mellékletben.”

4. § Jelen rendelet szerinti módosítás, az R alábbi mellékleteit érinti:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

1. sz. melléklet bevételek részletezése
2. és 2.2 sz. melléklet kiadások részletezése
3 és 3.2; 3.3; 3.4 sz. melléklet bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
4. és 4.2;4.3 sz. melléklet stabilitási terv és több évi kihatása
5. és 5.2 sz. melléklet az önkormányzati bevételek jogcímenkénti bontásban
6. sz. melléklet az önkormányzat kiadásai jogcímenkénti bontásban
7. sz. melléklet az önkormányzat felhalmozási és általános tartalék összege
8. sz. melléklet Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. sz. melléklet Óvoda költségvetése
10. sz. melléklet irányító szerv által folyósított támogatás
11. és 11.2;11.3 sz. melléklet kötelező és önként vállalt feladatok mérlegszerű bemutatása

5. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tahitótfalu, 2014. április 24.
Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. április 25.

Tóth János
jegyző
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