
BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

11/2013. (X. 01. ) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló
1/2013. (III. 04.) 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 34. § (5)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  2013.  évi
költségvetéséről  szóló  1/2013.  (III.04.)  önkormányzati  rendelete  (a  továbbiakban:
Ktgvr.) 2-3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„  2.  § Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2013.  évi
költségvetés bevételi főösszegét 29.839.000 Ft – ban, kiadási főösszegét 29.839.000 Ft –
ban állapítja meg.
3.  § (1) A kiadási  főösszegen belül  a  kiemelt  előirányzatokat  a  Képviselő-testület  a
következőképpen állapítja meg:
a) személyi jellegű kiadások 9.175. 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 1.630. 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások 9.316. 000 Ft
d) működési pénzeszköz átadás, támogatások 6.581. 000 Ft
e) működési hitel visszafizetés                                            2.500. 000 Ft 
e) általános tartalék 0 Ft
f) felújítási kiadások 510.000 Ft
g) intézményi beruházás 127.000 Ft
(2)  A  bevételi  főösszegen  belül  a  kiemelt  előirányzatokat  az  Önkormányzatra
vonatkozóan a  Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
         a) intézményi működési bevételek 4.034. 000 Ft
b) önkormányzatok sajátos bevételei 9.730. 000 Ft
c) önkormányzat költségvetési támogatása 9.575. 000 Ft
d) támogatásértékű működési célú bevételek, 
működési célú pénzeszköz átvétel 1.071. 000 Ft
e)működési hitel igénybevét 2.500 .000 Ft
f) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 300.000 Ft
e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele    2.629.000 Ft.
(3) Az engedélyezett létszámkeret 5 fő, mely magába foglalja 2 fő közalkalmazott, 1 fő
részmunkaidőben  foglalkoztatott  könyvtáros,  valamint  2  fő  közfoglalkoztatott
alkalmazását.”

2. §   A Ktgvr. 
a) 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete,

         b) 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete, 
         c) 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete, 
         d) 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete, 
         e) 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete, 
         f) 6.melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete, 
         g) 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete, 
         h) 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete, 
         i) 9.melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete



         lép.
3.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Fuchs Henrik dr. Szabó Tímea 
polgármester

A kihirdetés napja: 2013. október 1. 
                                                                           dr. Szabó Tímea

jegyző


