
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

szóló 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

A rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének   

 

Bevételi főösszegét: 72 729 E Ft-ról  78 195 E Ft-ban 

Kiadási főösszegét: 72 729 E Ft-ról  78 195 E Ft-ban          határozza meg.  

 

A 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

(1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül:  

a) központi költségvetési támogatások összege:  35 232 E Ft-ról  37 188 E Ft-ra módosul.  

 

A 2.§ (4) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

 

(4) Az (l) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a működési kiadások összege: 71 329 E Ft-ról 73 336 E 

Ft-ra módosul  a 2. és 3. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok részletezésben. 

 

2. § 

 

A 4.§ (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

 

Az Önkormányzat 2013. költségvetési gazdálkodási évre 8 722 E Ft  általános működési tartalékot képez.  

 

Mellékletek:  

1 A-B sz. melléklet A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása 

mérlegszerűen,  

2 sz. melléklet  A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen 

2/A sz. melléklet A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások 

2/B sz. melléklet  A helyi önkormányzat által nyújtott támogatások 

2/C sz. melléklet  A helyi önkormányzat költségvetési tartaléka 

3. sz. melléklet A helyi önkormányzat által működtetett óvoda bevételei és kiadásai  

3/A sz. melléklet A helyi önkormányzat beruházásai 

4. sz. melléklet A nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen 

5. sz. melléklet a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat 

felhasználási terv 

 

3. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2014. április 22. 

 

 

dr. Illés György                   dr. Molnár Ildikó 

                               polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

Záradék: 

A rendelet 2014. április 24-én kihirdetésre került. 

 
                              dr. Molnár Ildikó 
                             címzetes főjegyző  


