
 
Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 

4/2014.(II.24.) sz. rendelete 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 3/2013.(II.20.)sz. 

rendeletének módosításáról. 
 
 
 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény, valamint a Magyarország 2013. 
évi központi költségvetésér l szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban 
Ktv.) alapján Harkány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
  
 

1.§. 
 

Az Ör.3.§-a az alábbiak szerint módosul 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

A Képvisel -testület az Önkormányzat a Közös Hivatal és az Intézmények 
együttes 2013. évi módosított költségvetését 
  
  4 611 518.000,00 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 
    269 576.000,00 Ft személyi juttatással 
     67 871.000,00 Ft munkaadókat terhel  járulékkal 
    442 718.000,00 Ft dologi kiadással 
    160 333.000,00 Ft egyéb folyó kiadással 
    151 193 000,00 Ft felhalmozási kiadással, 
    177 439.000,00 Ft támogatással és pénzeszköz átadással  
      2 273.000,00 Ft általános tartalékkal 
       
   

4 497 126 000,00 Ft költségvetési pénzforgalmi bevétellel 
1.271.403 000,00 Ft költségvetési kiadással, 
3 225 723 000,00 Ft költségvetési többlettel, 

 
     
            0,00 Ft finanszírozási bevétellel, 
3 340 115.000,00 Ft finanszírozási kiadással, 
3 340 115.000,00 Ft finanszírozási hiánnyal, 
 
  114 392.000,00 Ft el  évi pénzmaradvánnyal, 
 
 

     valamint 
 
    113 f  engedélyezett létszámkerettel, 

 továbbá 
 28 f  közcélú foglalkoztatottal 

állapítja meg. 
                 

 
 
 
 

                 



2.§. 
 
 

Az Ör.4.§-a az alábbiak szerint módosul 
 

A 3/2013.(II.20.) számú rendelet mellékleteiben megállapított címenkénti 
bevételeket és kiadásokat e rendelet módosítja az alábbiak szerint: 
 
A rendelet  1.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 1-es számú 
melléklete szerint. 
A rendelet  2.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 2-es számú 
melléklete szerint. 
A rendelet  3.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 3-es számú 
melléklete szerint. 
A rendelet  6.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 6-es számú 
melléklete szerint. 
A rendelet  7.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 7-es számú 
melléklete szerint. 
A rendelet  13.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 13-es számú 
melléklete szerint. 
A rendelet  14.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 14-es számú 
melléklete szerint. 
A rendelet  15.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 15-es számú 
melléklete szerint. 
A rendelet  19.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 19-es számú 
melléklete szerint. 
 
 

          
3.§ 

 
Záró rendelkezések 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér l a jegyz  gondoskodik. 
 
 
Jelen rendeletet a képvisel -testület a 2014. február 13. napján megtartott 
ülésén fogadta el. 
 
 
 
 
 
  Dr. Imri Sándor      Dr. Bíró Károly 
      polgármester     címzetes f jegyz  
 
 
 
 
Kihirdetve:2014.02.24. 
   
        Dr. Bíró Károly 
        címzetes f jegyz    


