TERVEZET

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének . /2013. (
)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (1)
bekezdésében valamint a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX.törvény 143.§.(4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1)
bekezdés a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljáró a Képviselő-testület Pénzügyi
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. §
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.16.) számú rendelet
(továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát
b) költségvetési kiadási előirányzatát
c) költségvetési hiányát
d) a költségvetési hiány finanszírozására
szolgáló előző évek pénzmaradványát
ebből: működési célú pénzmaradványt
felhalmozási célú pénzmaradványt
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási célú műveletek bevételeit
ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit
a felhalmozási célú műveletek bevételeit
finanszírozási célú műveletek kiadásait
ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait
a felhalmozási célú műveletek kiadásait
f) költségvetésének bevételi főösszegét
f) költségvetésének kiadási főösszegét
állapítja meg.

263 382 E Ft-ban
337 836 E Ft-ban
74 454 E Ft-ban

74 454 E Ft-ban
54 203 E Ft-ban
20 251 E Ft-ban
0 E Ft-ban
0 E Ft-ban
0 E Ft-ban
0 E Ft-ban
0 E Ft-ban
0 E Ft-ban
337 836 E Ft-ban
337 836 E Ft-ban
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2.§.
A R.1.sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. módosított melléklete, R.2.sz. melléklete helyébe
e rendelet 2.sz. módosított melléklete, R.9.sz. melléklete helyébe e rendelet 3.sz. módosított
melléklete, R.10.sz. melléklete helyébe e rendelet 4.sz. módosított melléklete, R.9/a.sz.
melléklete helyébe e rendelet 5.sz. módosított melléklete lép.
3.§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Tengelic, 2013. április 8.

Gáncs István sk.
polgármester

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző
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A

./2013. (

) számú önkormányzati rendelet indoklása

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Intézményi működési bevételek
Az Egyéb sajátos működési bevétel előirányzat 2 256 e Ft-tal nő. Az előirányzat változás a
Polgármesteri Hivatal előirányzatát növeli. ( rendezési terv, TEIT támogatás). Előirányzat
helyesbítés.
Működési támogatások
A Egyéb központi támogatás előirányzata 1 068 e Ft-tal nő, ami a előirányzat helyesbítés.
Egyéb működési bevételek
Támogatás értékű működési bevételek előirányzata összesen 2 964 e Ft-tal nő. Ezen belül a.
A Fejezeti kezelésű előirányzat 1 068 e Ft-tal csökken, ami előirányzat helyesbítés Elkülönített
állami pénzalapból kapott támogatás előirányzata 4 032 e Ft-tal nő.
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről előirányzatunk 2 475 e Ft-tal emelkedik.

Bevételi főösszeg 4 032 e Ft-tal nő.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Általános tartalék: Az előirányzat 4 032 e Ft-tal emelkedik.

Tengelic, 2013. április 8.

Gáncs István sk.
polgármester

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző

