Vácszentlászló Közs ég Onko rm ányzata
Képviselő-testületének
9l20I3. (Ix. 14.)
önkormányzati rendelete
Vácszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szőlő 20II.
évi CXCV törvény 34. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szőIő 2011. évi CLXXXIX.tv.111.§-ban meghatározott feladatkörében
eljarva Yácszertlászló Község Önkormányzata2}l3. évi költségvetéséről szőlő 612013. (IV.
18.) önkormányzati rendelettel módosított Il20I3.(II.I4.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: Rendelet) módosításatárgyáhan az alábbi rendeletet alkotja.
1.§

A Rendelet

2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Község Önkormanyzata(továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi
bevételi terve ajelen rendelet 1.sz. mellékletében részletezettek szerint 2.]98.924 e Ft-ra
módosul, mely tartalmazzaa VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési
Önkormányzatl,Társulás2.590.461 e Ft-os bevételét,valamint a75.256 e Ft-os
intézményiftnanszírozást is. Az Önkormányzatelső félévesbevétele 1.647.713 e Ft."
,,2.§ Vácszentlászló

2.§

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

Az Önkormányzat2}I3. évi kiadási terve

a 2.sz. mellékletben részletezettek
szerint 2.798.924 e Ft-ra módosul, mely tartalmazza a WZS Csatorna Beruházási és

,,3.§ (1)

Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 2.590.461e Ft-os kiadását, valamint a75.256 e
Ft-os intézményifinanszírozást is és a Polgármesteri Hivatal 4I.736 e Ft kiadásátis. Az
első féléveskiadási terv teljesítését1 .620.]23 e Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.

A költségvetési szervek kiadását a3. számű melléklet, míg a címrendet a4. számu

(2)
me

l

1

éklet tartalmazza.

(3) AzÖnkormányzatműködési célúpénzeszkőzátadás állarthaztartáson kívülre
összege 1.195 e Ft-ra módosul, melynek első félévesteljesítését1.060 e Ft-ban hagyja
jővá a testület."
3.§

A Rendelet 4.§.(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
,,4.§.(2) A személyi juttatás a3. számímellékletekbenrészletezettek szerint összesen
56.344 e Ft-ra emelkedik, melynek első feléves teljesítése29.492 e Ft."

4.§.

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

Az Önkormányzatkiadásainak

szám,ű me

5.§.

1l

és bevételeinek mérlegszerű bemutatását a 5.

éklet tartaImazza."

Vácszentlászló Község ÖnkormányzataKépviselőtestületének
önkormányzati rendelete az a|ábbiak szerint módosul:

5/2013.(IV.l S.)

Az Önkormányzat2012. évi módosított pénzmaradványa 9.305 e Ft, míg a
Csatorna Beruhrizási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 2012. évi
helyesbített pénzmaradványa5.299 e Ft, melynek felosztását jelen rendelet 6. számű
mell ékl ete tartalmazza.
,,5.§.(1)

WZS

,

A Rendelet
,,9.§.

9.§-a helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

Az Önkormanyzat működési tartaléka l50.033

Beruházási és Üzemeltetési ÖnkormányzatiTársulás
Önkormányzat fejlesztési tartaléka 5.585 e Ft."
7.§.

melyből a WZS Csatoma
tartaléka 145.373 e Ft. Az

e Ft,

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de a 2013. évi költségvetési éwe
alkalmazni kell.
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