Rád Községi Önkományzat Képviselő-testületének
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számú rende|ete

Rád Községi Önkormányzat 2012. éyi kö|t§égYcté§éről szóló
3/2012.

(I[.

08.) számú r€ndeletének módosításáról (III.)

Rád Köz§égi Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32, cikke (1)
bekezdés a) pontja alapján, a helyi öntormányzatairól szóló 1990. évi LXv. törvény, valamint
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011, évi cxclv. törvény, és Magyarország 2012,

költségvetéséről szóló 2011. évi clxxxvl , törvény, valamint aZ
államhááaftásról szóló törvény végrehajtási szabályait tafialmazó 368/2011 (XII. 31.)
Kományrendelet rendelkezéseire figyelemmel - az önkoTmányzat pénzügyi stabilitása, a

évi köZponti

kötelező és az általa önként vállalt feladatok maradéklalan ellátásának biztosílása érdekében,az
állalrriáztartáslól szóló 2011, évi CXCV, törvény 23,§ (1) bekezdése alapjár a 2012. évi
költségvetésének módo§ításáról az alábbiakat r€ndeli el:

1.§
Az önkományzat 2012. évi költségveté§éról alkotott köItségvetési rendeletének
az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az öntormányzat 2012. évi költségvetésének

a./
b./
c,l

705 854 000 Ftban
705 854 000 Ftban
000 Ft-ban

bevéteiifőösszegét
kiadási főösszegét
miíködésiforráshiányösszegét
állapítj a meg.

2.§
A Képviselő{estület

a költségvetési rendelet 13. §-át az

összesen

Míiködési kiadások előirányzata
Ebből:
- személyi juttatások
- munlaadót terhelő jánrlékok
- dologi kiadások
amiből a felhalmozási bevétel utfui Áfa
felhalmozási célúhitel kamata
- támogatások
- muködesi celú penzeszköz

jtadas

- működési célúhiteltörlesztés
-

működési célútrámogatásértékúkiadás

alábbiaka módosítja:
203 564 000 Ft

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
1 238 000 Ft

98 932 000
25 9,I7 000
66 133 000
3 122 000
150 000
12 598 000
805 000
1 153 000

3.§
A költségvetési rendelet 14.

§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az önkolmányzat felhalmozási kiadásai összesen:

502 290 000 Ft,

12. §-a helyébe

2

4.§
A lendelet

a

kihirdetés napján lép hatályba, amel}T

Rád, 2013. mrárcius
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