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Tard község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13 / 2013. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  

5 / 2013. (III.11.) rendelet módosításáról 

 
Tard község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a), és (1) f) 

bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 

138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 

(1) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) kormány-

rendeletben kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 

és figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 

CCIV. törvény rendelkezéseit, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  

5 / 2013. (III.11.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A rendelet 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép 

 

1.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

a) Bevételi főösszegét 260.253  eFt-ban 

  

b) Kiadási főösszegét 260.253  eFt-ban 

  

állapítja meg.  

           A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza: 

előző évek működési pénzmaradványa   0 eFt 

előző évek felhalmozási pénzmaradványa  0 eFt 

működési célú hitelfelvétel (forráshiány)  0 eFt 

felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)  

központi irányítószervi támogatás 

0 eFt 

94.813 eFt 

 

2.§ 

(1) Az 1. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési 

címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint a 56. 

számú melléklete tartalmazza 

 

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek 

és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint az 56. számú 

melléklete tartalmazza.  

 



(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen,  

önkormányzati szinten a  1 . számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.  
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