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Rendelet szövege 
 

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

 3 /2013.(III. 1.) 

r e n d e l e t e  

 

Kelebia Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 24.) számú 

rendelet módosításáról  

 

 

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi költségvetésről szóló 

9/2012(VIII.10.) sz. rendeletével módosított 2/2012. (II. 24.) sz. rendeletét az alábbiak 

szerint módosítja:  

 

1.§. 

 

Az ökr. 2.§ (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: 

1.376.280 E Ft Költségvetési bevétellel 

1.372.194 E Ft Költségvetési kiadással 

4.086 E Ft 

12.843 E Ft 

8.757 E Ft 

Költségvetési többlettel 

-ebből működési többlet 

           felhalmozási hiány 

állapítja meg. 
 

2.§. 

 
(1) Az ökr. 2.§ (2) által meghatározott 1. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. 

melléklete lép. 

(2) Az ökr. 2.§ (3) által meghatározott 2.1 és 2.2 mellékletek helyébe jelen rendelet 2.1 és 

2.2 mellékletei lépnek. 

 

3.§. 

 

(1) Az ökr. 3.§ (1) által meghatározott 7. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 7. sz. 

melléklete lép.  

(2) Az ökr. 3.§ (2) által meghatározott 8. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 8. sz. 

melléklete lép.  

(3) Az ökr. 3.§ (3) által meghatározott 3. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 3. sz. 

melléklete lép. 

(4) Az ökr. 3.§ (5) által meghatározott 5. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 5. sz. 

melléklete lép. 

(5)  Az ökr. 3.§ (6) által meghatározott 9. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 9. sz. 

melléklete lép. 

(6) Az ökr. 3.§ (8) által meghatározott 11-15. sz. mellékletek helyébe jelen rendelet 11-15. 

sz. mellékletei lépnek. 
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(7)  Az ökr. 3.§-ban meghatározott általános tartalék összegét 200 e Ft-ban, a céltartalék 

összegét 14654 e Ft-ban állapítja meg: ebből működési célú tartalék 8215 e Ft, 

felhalmozási célú tartalék 6639 e Ft. 

(8) Az ökr. 3.§-ban meghatározott Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 

2012. évben engedélyezett létszámát 84,8 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-

előirányzatát 67 főben állapítja meg a képviselő-testület. 

 

 

4.§. 

 

(1) Az ökr. 4.§ (6) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

       (6) Az Önkormányzat az 2. § (1) bekezdés szerinti költségvetési  

a.) felhalmozási hiány finanszírozásáról  

aa) 1.894 e Ft összegű előző évi pénzmaradvány felhasználásával és 

ab) hitel, kölcsön felvételével gondoskodik. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

5.§. 

 

Ezen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 

2012. évi költségvetési beszámoló készítése során alkalmazni kell. 

 

 

 

            Maczkó József s.k.                                                 Oltyánné Kozla Erika s.k.  

              polgármester                                                                    jegyző  

 

 

 

 

 


