
Tiszakóród község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 

3/2013. (III. 18.)  

önkormányzati rendelete 

 

- az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről - 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 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, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 143. § (4) 

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

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 
1
Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) 

az önkormányzat 2013.évi költségvetését 

a) 299.957.000 forint költségvetési bevétellel, 

b) 299.957.000 forint költségvetési kiadással, 

c) 0 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül 

ca) 0 forint működési egyenleggel, 

cb) 0 forint felhalmozási egyenleggel 

állapítja meg. 

 

2. § A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1.melléklet szerint állapítja meg. 

 

3. § A képviselőtestület a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen 

a 2. és 3.melléklet szerint állapítja meg. 

 

4. § A képviselőtestület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat 

csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, 

állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4., 5. és 6.melléklet szerint állapítja 

meg. 

 

5. § a) A képviselőtestület a működési hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év 

költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. 

b) 
2
A működési hiány külső finanszírozására a 2012.évi CCIV.törvény 4.melléklet 1.pontja 

szerinti kiegészítő támogatás iránt igényt nyújt be 31.485.000 forint összegben. 

 

6. § A képviselőtestület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 7.mellékletben foglaltak szerint állapítja 

meg. 

 

7. § A képviselőtestület saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

                                                 
1
 Módosította a 9/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.szeptember 17-től. 

2
 Módosította a 9/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.szeptember 17-től. 



származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8.mellékletben foglaltak szerint 

állapítja meg. 

 

8. § A képviselőtestület az önkormányzat 2012.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 

9.melléklet szerint állapítja meg. 

 

9. § A képviselőtestület a költségvetésben szereplő beruházások kiadásainak 

beruházásonkénti részletezését a 10.melléklet szerint állapítja meg. 

 

10. § A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 

továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám 

előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 11., 12. és 13.melléklet szerint 

állapítja meg. 

 

11. § A képviselőtestület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű 

juttatásokat a 14.mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

 

12. § A képviselőtestület 500 000 forint általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való 

rendelkezés jogát nem ruházza át. 

 

13. § A képviselőtestület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos 

hatásköröket nem ruházza át. 

 

14. § A képviselőtestület a bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát nem 

ruházza át. 

 

15. § Ez a rendelet 2013.március 19-én lép hatályba. 

 

 

Károlyi Kálmán      Simon Blanka 

polgármester         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


