
 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete 

 
 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló többszörösen 
módosított  4/2013. ( II. 15.) rendelet végrehajtásáról  

 
 
 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§-ában meghatározott feladatkörében 
eljárva − a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendelet 
3. sz. melléklete 2.1.8. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.03.) 
önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete 1.3.3. pontja által biztosított véleményezési jogkörében 
illetékes Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével − a Tiszavasvári Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról a 
következőket rendeli el: 
 

 
1.§. Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetésének teljesítését  
        a) 2.735.453 eFt bevétellel 
        b) 2.488.065 eFt kiadással az 1. mellékletben foglalt részletezéssel fogadja el. 
 
2.§. Az irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi költségvetésének teljesítését 
        a) 482.836 eFt bevétellel (önkormányzati finanszírozással együtt 1.442.922 eFt), és 
        b) 1.428.208 eFt kiadással a 4-5-6. mellékletek szerinti részletezéssel fogadja el. 
 
3.§. Az önkormányzat saját  2013. évi költségvetésének teljesítését 
        a) 2.249.776 eFt bevétellel, 
        b) 2.028.782 eFt kiadással, ebből 
        c) 960.086 eFt intézmények részére folyósított önkormányzati támogatással 
        d) 1.068.696 eFt önkormányzati szakfeladatok kiadásával a 7. melléklet szerint fogadja el. 
             
 
4. §. A 2013. évi normatív állami támogatás igénybevételét a 13. mellékletben részletezett 

elszámolás szerint tudomásul veszi.  
 
5.§. A költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének teljesítése során realizált módosított 

pénzmaradványát a 15. melléklet szerinti intézményenkénti részletezéssel fogadja el.  
 
6.§. Tiszavasvári Város Önkormányzata vagyonának 2013. december 31-ei alakulását a 14. és a 

20. mellékletek szerinti részletezéssel,  
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              a) 9.348.437 eFt eszközértékben és 
              b) 9.348.437 eFt forrásértékben állapítja meg. 
 
 
7.§.  (1) E rendelet  hatályba lép 2014. május 7-én.  
        (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) 

önkormányzati rendelet.  
 
Tiszavasvári, 2014. április 30. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik  Bundáné Badics Ildikó 
 polgármester j e g y z ő  
  
 
Kihirdetve: 2014. május 6-án 
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