
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

14/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete   

 

a 4/2013. (III.07.) költségvetési rendeletének módosításáról 

 

 

Mezőkövesd Város 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 Alaptörvény 32. cikk (1) a), és (1) f) bekezdésében, az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (5) bekezdésében, valamint a végrehajtása 

tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás 

alapján - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és 

Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével és figyelembe véve a 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 

rendelkezéseit, a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A 4/2013.(III.07.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

 

a) Bevételi főösszegét 8.377.518 eFt 

  

b) Kiadási főösszegét 8.377.518 eFt 

  

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket 

tartalmazza: 

 

 

 

ca)  előző évek működési pénzmaradványa  17.259 eFt 

cb)  előző évek felhalmozási pénzmaradványa  800.263 eFt 

cc)  működési célú hitelfelvétel (forráshiány)  0 eFt 

cd) felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)  41.549 eFt 

ce) központi irányítószervi támogatás 1.127.122 eFt 

állapítja meg. 

 

2.§ 

 

Az R. 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

2.§ Az 1. § a) pontjában meghatározott költségvetési bevételek tartalmazzák az 

Önkormányzat által 2012. évben megkezdett Zsóry szennyvízberuházáshoz 2013. 

évre áthúzódó 37.657eFt hitel felvétel, valamint a 2013-ban induló fejlesztésekhez 

szükséges felhalmozási egyensúly megteremtése érdekében 3.892 eFt hitel 

felvételének összegét.  



3.§ 

 

Az R. 6.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

6. § (1) A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül  

a)         5.608   eFt összegű általános (kockázati) tartalékot, és 

b)     595.949   eFt összegű céltartalékot állapít meg.  

 

4.§ 

Az R. 1.-55. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1.-55. számú mellékletei lépnek. 

 

5.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

 

 Dr. Jakab Orsolya                                                                Dr. Fekete Zoltán  

             jegyző                                                                               polgármester 

 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2013. június 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


