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Kf PVISEL6-TESTIILETf NEK
7/2014. ffI.I0.)
dnkorminyzati rendelete
a 2013. 6vi

z6rsz6madisr6l

Az iinkomrinyzat kdpvisel6-testiilete az 6llamh6ztartasr6l s2616 2011. evi CXCV tiirvdny
91. $ (1) bekezd6sdben meghat6rozott jogkiirdben eljrirva a 2013. evi kiiltsdgvet€si
z6rszAmad6s6r6l a kitvetkez6 rendeletet alkotja.

1.$
(1) Az iinkorm6nyzat kepvisel6{estiilete a 2013 dvi ktiltsdgvet6s vdgrehajtasar6l sz6l6
zfuszi1nadest

694.150 E

Ft

Kdlts€gvet6si bevetellel

678.942 E

It

Kiiltsdgvetesi kiadissal

31.990 E

Ft

helyesbitett maradY6nnyal

hagyj a j6vri.

(2) Az dnkormrinyzat m€rlegszeriien bemutatott kiadAsait, bevdteleit iinkomrinyzati
szinten, kdtelez6en, 6nk€nt v6llalt 6s 6llarnigazgal,isi feladatait az 1 1.' 1 2, 1.3 ' l 1'

me ll dH e t b e n f o glaltakJLak

megfelel6en fo gadja el

(3) A miikdddsi bevdtelek 6s kiaddsok, valamint a felhalmozisi bevdtelek ds kiad6sok
]rn';leg€t M 2.1. is a 2.2. melliklet szeint fogadja el.

2.$

A k6pvisel(i-testiilet az lnkormimyzat 2013,

Ev'r

zitszfuiadasat r€szletesen a kiivetkez6k

sze nt fogadja el:
(1) Az dnkomAnyzat beruhdzrisi kiad6sait az 6.,.fel jitdsi ki.ld.lisait ct 7. szdnrt mell'klet
szerint hagyjaj6v6.

(2) Az Eur6pai Uni6s t6mogat6ssal megval6sul6 projektek beveteleit 6s kiad6sait a

8.

szdmri mell€klet szerint hagyjaj6v6.

(3) Az iinkorm6nyzat bevdteli 6s kiad6si el6ir6nyzatainak tetjesit€sdt a
melldkletekben foglaltaknak meglelel6en hagyj a j 6va

9

'

szdmti

(4) A kdrjegyziis6gi hivatal €s a Ktizds Onkorn6nyzati Hivatal bev6teli 6s kiad6si
el6irinyzatainak teljesileseta l0 sz.im . nelldkletekben foglaltak szerint fogadja el.
(5) Az dnrill6an miikdd6 kijltsegvet6si szerv (6voda) bev6teli 6s kiad5si el6irrinyzatainak
teljesitds6t a t L sztimti mellidete,t elr foglaltaknak megl'elel6en hagyjaj6v5.

(6) A kdpvisel6-tesfilet
2013. 6vi penzmaradvriay-kimutat{isdt 12. szdmri
^z 'nkomiLntzat
mellakletben, az itnkormdnyzat
vagyonkimutat6sat a 13. szimri melldHetben fog\altak
szerint hagyja j6v6.'

3.$

(l) A kdpvisel6-testtilet utasitja az dnkomdnyzat jegyzbj't, hogy a kdltsegvetdsi
maradvdnyt 6rint6 fzetdsi kdtelezettsdgek teljesitdsdt biztositsa, illefve kisdrje
figlrelemmel.

Q) Ez

a

rc\deletz0l4. jrlnius

Encsencr, 2014.

10. napjdn l6p har6lyba.
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