
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013.(V.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.15.) önkormányzati
rendelete módosításáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló 2011.  évi  CLXXXIX. törvény 143.  §  (4)  bekezdés  b)  pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő testületének az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését 37.250.- Ft bevétellel,
37.250.- Ft kiadással fogadja el.”
2. § Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép. 
„2. § (1) A Képviselő-testület a  kiadási előirányzaton belül:
a) a működési célú kiadást              31.326 ezer Ft-ban,
b) a személyi juttatásokat 

     8.924 ezer Ft-ban,
c) a munkaadókat terhelő járulékokat

    2.291ezer Ft-ban,
d) a dologi kiadásokat 

  10.550 ezer Ft-ban,
e) az ellátottak pénzbeli juttatásait

     1.380 ezer Ft-ban,
f) az egyéb támogatásokat
  8.181 ezer Ft-ban,
g) a felhalmozási célú kiadásokat              0 ezer Ft-ban,

ga) a beruházási kiadásokat
           0 ezer Ft-ban,
gb)a felújítási kiadásokat
           0 ezer Ft-ban,
gc)az egyéb felhalmozási kiadásokat 
           0 ezer Ft-ban,

(h) belföldi hitelek törlesztését                                               0 ezer  Ft-ban,
(i) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat                                0 ezer Ft-ban, 
(j) a tervezett maradvány és tartalékot               5.924 ezer Ft-ban
állapítja meg. 
(2)A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 5 főben határozza meg.”
3. § Az R. 
a) 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete,
b) 2.a. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete, 
c) 2.b. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete, 
d) 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete, 
e) 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete, 
lép.
4.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 



 Fuchs Henrik dr. Szabó Tímea
 polgármester          jegyző

A kihírdetés napja: 2013. május 21.

dr. Szabó Tímea
             jegyző


