
Vácszentlászló Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

1112013. (K"k.)
önkormányzati rendelete

VácszentlászlóKözségÖnkormányzat Képviselő-testiilete az államháztartásról szólő 2011. évi CXCV
törvény 34. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairől
szőlő2011. évi CLXXXIX.tv.1l1.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva Vácszentlászló Község
Önkormányzata2}I3. évi költségvetéséről sző|ő9l20I3. (IX.l4.) ésa612013. (IV. 18.)

önkormányzati rendelettel módosított 1l20l3.(L 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:
Rendelet) módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja.

l.§ A Rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2.§ Vácszentlászló Község Önkormányzata(továbbiakban: Önkormányzat)2013. évi bevételi
terve a jelen rendelet 1.sz. mellékletében részletezettek szerint 2.8l5.559 e Ft-ra módosul, mely
tartalmazzaa WZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás2.590.46l e

Ft-os bevételét, valaminta73.399 e Ft-os intézményi ftnanszirozást is. Az Önkormányzat
háromnegyed éves bevétele 2.048.984 e Ft."

2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,3.§ (1) Az Önkormányzat2013. évikiadási terve a 2.sz. mellékletben részletezettek szerint
2.8t5.559 e Ft-ra módosul, mely tartalmazzaaVVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési
Önkormányzati Társulás2.590.461e Ft-os kiadását, valamint a73.399 e Ft-os intézményi
ftnanszirozást is és a Polgármesteri Hivatal 41.927 e Ft kiadását is. A háromnegyed éves kiadási
terv teljesítését2,014.487 e Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testi,ilet.

(2) A költségvetési szervek kiadását a3. számű mellékletek, míg a címrendet a 4. számű
me l l ékl et tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadás ál|amháatartáson kívülre összege 1.345
e Ft-ra módosul, melynek háromnegyed éves teljesítését 1.150 e Ft-ban hagyja jóvá a testiilet."

3.§ A Rendelet 4.§.(2) bekezdése helyébe az a|ábbi rendelkezés kerül:

,,4.§.(2) A személyi juttatás a3. számű mellékletekben részletezettek szerint háromnegyed
évben 43.82l eFt."

4.§. A Rendelet 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

,,6.§. Az Önkormányzat háromnegyed éves kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű
bemutatását a 5. számű melléklet tarálmazza."

5.§. A Rendelet 9.§-a helyébe azalábbi rendelkezés kerül:

,,9.§. Az Önkormrányzattaráléka 155.812 e Ft-ra módosul, melyből az Önkormányzat fejlesztési
tartaléka 5.585 e Ft."

lép hatályba, de a,2013. áVi6.§. Ez a rendelet a kihirdetése napján

Vácszentlás zló, 2013. november 1 9.
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Kihirdetve (az Önkorm ányzathirdetötáblájára kifiiggesztve):2013. novernbéi'*Í.: ' ,,,, 
it^--.,.i, dr. Král Lászlő
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