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Szakoly Község Önkormányzata 

Képviselő–testületének 

10/2013. (V. 30.) önkormányzati 

Rendelete 

 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és gazdálkodás rendjéről szóló 

1/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Szakoly Község Önkormányzat Képviselő- testülete helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és 

határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában,- 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143 § (4) 

bekezdés b) pontjában, 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szakoly Község Önkormányzat 

Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és gazdálkodás rendjéről szóló 1/2013. (III. 

18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„5. § (1) Az önkormányzat bevételének és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.” 

(2) Az R 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. § (2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a 

kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 15.000.000.- Ft értékhatárig a 

polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.” 

(3) Az R 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. § (3) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles 

beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű 

előirányzat módosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolható.” 
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2. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 Szűcs Gabriella sk. Dr. Kóder László sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

E rendeletet a mai napon kihirdetem: 

 

 

Szakoly, 2013. május 30. 

 

 

 

 

 

 Dr. Kóder László sk. 

 jegyző 


