RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2014.(III.18.) önkormányzati rendelete
Recsk Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetését megállapító – 13/2013. (IX.12.)
valamint a 14/2013. (XI.07.) önkormányzati rendelettel módosított - 2/2013. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a központi költségvetési pótelőirányzatok, az átvett
pénzeszközök és a saját hatáskörű előirányzat módosítások tudomásul vételével az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. f. pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX tv. 111. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) Ör. módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló
13/2013. (IX.12.), valamint a 14/2013. (XI.07.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2013. (II.15.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

13.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az
önállóan működő költségvetési szervek együttes 2013. évi költségvetését:
a) 383 157 ezer Ft működési bevétellel
b) 374 403 ezer Ft működési kiadással
c)
8 754 ezer Ft működési egyenleggel
d)
e)
f)

11 316 ezer Ft felhalmozási bevétellel
11 069 ezer Ft felhalmozási kiadással
247 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

g) 394 473 ezer Ft költségvetési bevétellel
h) 405 524 ezer Ft költségvetési kiadással
i)
11 051 ezer Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével
j)
11 051 ezer Ft finanszírozási bevétellel
k)
0 ezer Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
14.§ A Képviselő-testület – az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2013. évi
költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:
a) 374 403 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
- 159 754 ezer Ft személyi juttatással
37 335 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális
hozzájárulási adóval
- 117 417 ezer Ft dologi kiadással
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4 311 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
55 586 ezer Ft szociálpolitikai juttatásaival
b) 11 069 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
c)

0 ezer Ft kölcsön nyújtással

d)

0 ezer Ft hitel kiadásokkal

e) 20 052 ezer Ft tartalékkal
ebből:
- 17 406 ezer Ft általános tartalékkal
2 646 ezer Ft fejlesztési céltartalékkal
állapítja meg.
3. §
A rendelet 1/a-3/b. melléklete helyébe, jelen rendelet 1/a-3/b melléklete lép.

Záró rendelkezések
4. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Recsk, 2014. március 17.

Pócs István
polgármester

Varró Gyuláné
címzetes főjegyző

Záradék:
A rendeletet 2014. március 18-án kihirdettem:
Varró Gyuláné
címzetes főjegyző
Recsk, 2014. március 18.

