
Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
 
Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  
 

1. §
 
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az önkormányzati hivatalra és az önkormányzat önállóan
működő költségvetési szervére terjed ki.
 

2. §
 

Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
 

3. §
 
(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés
                        bevételi főösszegét                143.539.874 forintban,
                        kiadási  főösszegét                143.539.874 forintban
 
állapítja meg.
 
(2) A Képviselő-testület a 2013. évben engedélyezett költségvetési létszámot 14 főben határozza meg. A
Képviselő-testület közfoglalkoztatottak létszám előirányzatot nem tervez.
 
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület
jogosult.
 

4. §
 
(1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások főösszegét előirányzat csoport és kiemelt
előirányzat szerinti bontásban a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.
 
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak előirányzat csoport és kiemelt
előirányzat szerinti bontását a 4. és 5. melléklet tartalmazza.
 
(3) A működési célú bevételek és kiadások csoportosítását és a felhalmozási célú bevételek és kiadások
csoportosítását az 6. melléklet tartalmazza. Az éves költségvetési létszámkeretet a 7. melléklet tartalmazza.
 
(4) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét 8. melléklet tartalmazza.
 
(5) Az Önkormányzat 2013. évi pénzeszköz átadás és támogatás előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
 
(6) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.
 
(7) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
 
(8) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítését a 11.
melléklet tartalmazza.



 
(9) Az Önkormányzat általános és céltartalékot nem tervez.
 

5. §
 
A rendelet 2013. március 8-án lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
 
 
 
            Tatainé Popp Rita                                                      Dr. Minkó Nikoletta
                 polgármester                                                                    jegyző
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
Ásványráró, 2013. március 7.
 
 
 
Dr. Minkó Nikoletta
     jegyző


