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Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
9/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 
1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„(1) Az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 
forrásonkénti és intézményenkénti bontásban 295.876 e Ft-ban az 1. melléklet tartalmazza.” 

 
(2) Az Ör. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 295.876 e Ft.” 
 
(3) Az Ör. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 295.876 e Ft, az 1. 

melléklet szerint.” 
 

2. §  Az Ör. 6. § (1) bekezdés 
a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Működési bevételek előirányzata 77.650 e Ft:” 

 
b) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett 
pénzeszközök 10.671 e Ft:” 

 
c) aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„aa) kötelező feladat 6.121 e Ft” 
 

d) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b) önkormányzatok sajátos működési bevétel 37.213 e Ft:” 

 
e) ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ba) kötelező feladat 37.213 e Ft” 
 

f) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„c) központi költségvetési támogatások 13.871 e Ft:” 

 
g) ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ca) kötelező feladat 13.871 e Ft” 
 

h) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„d) támogatások, támogatás értékű bevételek, kiegészítések 15.895 e Ft:” 

 
g) da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„da) kötelező feladat 15.895 e Ft” 
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3. § (1) Az Ör. 7. § (1) bekezdés 
a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Működési kiadások előirányzata 48.411 e Ft:” 
 
b) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) személyi juttatás 15.868 e Ft:” 
 
c) aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„aa) kötelező feladat 15.868 e Ft” 
 
d) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.061 e Ft:” 
 
e) ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ba) kötelező feladat 3.061 e Ft” 
 
f) e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„e) egyéb működési célú kiadások 11.150 e Ft:” 
 
g) ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ea) kötelező feladat 11.150 e Ft” 
 
h) g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„g) általános tartalék 20.797 e Ft:” 
 
i) ga) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ga) kötelező feladat 20.797 e Ft” 
 

(2) Az Ör. 7. § (2) bekezdés 
a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Felhalmozási kiadások előirányzata 226.668 e Ft:” 

 
b) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) beruházás 226.668 e Ft:” 
 
c) aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„aa) kötelező feladat 226.668 e Ft” 
 

4. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
5. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
6. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
 
7. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
 
8. § Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
 
9. § Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
 
10. § Az Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
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11. § Az Ör. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép 
 
12. § Az Ör. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép 
 
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 

(3) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a Kőröstetétleni Községháza 
hirdetőtábláján. 

 
Dr. Diósgyőri Gitta sk. Pásztor Imre sk. 

jegyző polgármester 
 
 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2013. 
(XI. 27.) önkormányzati rendelete a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hirdetőtábláján 2013. 
november 27-én történt kifüggesztéssel került kihirdetésre. 
 
Cegléd, 2013. november 26. 

 
Dr. Diósgyőri Gitta sk. 

jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


