Pécsely Község Önkormányzatának
2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§-a, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, figyelemmel a .Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. tv. rendelkezéseire, az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet
alkotja:

1. § Pécsely Község Önkormányzatának, az Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 2/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: költségvetési rendelet) 3.§-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„3.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 66.110 e Ft-ban
kiadási főösszegét
66.110.e Ft-ban
állapítja meg, ezen rendelet 1. számú mellékletében rögzített forrás,
illetve előirányzatok szerinti bontással, valamint a 3. számú mellékletben
felsorolt kiadásokkal.”
2.§ A költségvetési rendelet 5.§ (2) és (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezés
lép:
„5.§
(2) Működési kiadások:
eredeti előirányzat
módosított
előirányzat
a. - személyi juttatások
12.270 e Ft
12.270 e Ft
b. - munkaadót terh . járulékok
3.289 e Ft
3.289 e Ft
c. - dologi kiadások
17.795 e Ft
21.530 e Ft
d. - pénzeszköz átadás
20.901 e Ft
20.901 e Ft
e. - speciális célú támogatások
100 e Ft
450 e Ft
f.
- társadalom és szociálpolitikai juttatások
2.500 e Ft
4.500 e Ft
g. - általános tartalék
2.135 e Ft
573 e Ft
(3) Felhalmozási kiadások
a.
- felhalmozási kiadások
2.310 e Ft
b.
- felhalm. célú pe átadás
400 e Ft”

348 e Ft
400 e Ft

3.§ A költségvetési rendelet 1. és 2. melléklete helyébe, e rendelet 1. és 2. melléklete
lép.
Záró rendelkezések
4.§ Ez a rendelet, kihirdetésének napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
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polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
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E rendelet 2013.február 18.napján kihirdetésre került.
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