
K i v o n a t  a  Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 8-i  
                      rendkívüli ülésén 
 

KUNCSORBA KÖZSÉGIÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelete 
 

A Kuncsorba Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II.17.) 
önkormányzati rendeletének 3. sz. módosításáról 

 
Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht) 23 §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 1. § (1) bekezdésében, 10. § 
(1) bekezdésének a) és d) pontjában, valamint a 91. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a Képviselı-testület Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 
véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 
1. § Kuncsorba Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének és kötelezı 

elıirányzatainak megállapításáról szóló 1/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 2. §-ának (2) bekezdése a következık 
szerint módosul: 

 
„a) A képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: 
 

104.744 E Ft Költségvetési bevétellel 
106.933 E Ft Költségvetési kiadással 

2.189 E Ft 
899 E Ft 

1.290 E Ft 

Költségvetési hiánnyal 
ezen belül mőködési hiány 
ezen belül felhalmozási hiány 

 állapítja meg. 
b) A Képviselı-testület a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 

         0  eFt finanszírozási bevétellel, 
   2.109 eFt finanszírozási kiadással 
   2.109 eFt finanszírozási hiánnyal állapítja meg.” 

 
 
2. § (1) A Költségvetési rendelet 2012. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó 1. sz. 

melléklete ezen rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. 
 

(2) A Költségvetési rendelet 2012. évi mőködési bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.1. 
sz. melléklete ezen rendelet 2.1. sz. melléklete szerint módosul. 

 
(3) A Költségvetési rendelet 2012. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó 

2.2. sz. melléklete ezen rendelet 2.2. sz. melléklete szerint módosul. 
 

(4) A Költségvetési rendelet 2012. évi felhalmozási kiadásait tartalmazó 6. sz. 
melléklete ezen rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul. 
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(5) A Költségvetési rendelet felújítási kiadásokat tartalmazó 7. sz. melléklete ezen 
rendelet 4. sz. melléklete szerint módosul. 

 
(6) A Költségvetési rendelet a Kuncsorba Község Önkormányzat 2012. évi bevételeit 

és kiadásait tartalmazó 9. sz. melléklete ezen rendelet 5. sz. melléklete szerint 
módosul. 

 
3. § E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatálybalépését követı 

napon hatályát veszíti. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

   Rédai János sk.      Hegedős László sk. 
                 polgármester                           jegyzı 
 
 
 
Kivonat hiteléül: 
Kuncsorba,2013.03.08. 
 
Nagy Lajosné 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2013. március 08. 

 
 

Hegedős László 
jegyzı 

 
 

 
 
 


