Cegléd Város Önkormányzata
13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete
Cegléd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Cegléd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 6. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1a) Működési bevételek előirányzata 4.051.560 e Ft:
a) közhatalmi bevételek, intézményi működési
bevételek, működési célú átvett pénzeszközök
700.245 e Ft:
aa) kötelező feladat
628.679 e Ft
ab) önként vállalt feladat
71.566 e Ft
ac) állami feladat
0 Ft
b) önkormányzatok sajátos működési bevétel
ba) kötelező feladat
1.552.344 e Ft
bb) önként vállalt feladat 126.131 e Ft
bc) állami feladat
0 Ft

1.678.475 e Ft:

c) központi költségvetési támogatások
ca) kötelező feladat
1.508.846 e Ft
cb) önként vállalt feladat
0 Ft
cc) állami feladat
0 Ft

1.508.846 e Ft:

d) támogatások, támogatás értékű bevételek,
kiegészítések
da) kötelező feladat
160.802 e Ft
db) önként vállalt feladat
3.192 e Ft
dc) állami feladat
0 Ft”

163.994 e Ft:

2. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
7. § Az Ör. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
8. § Az Ör. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
9. § Az Ör. 19. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
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10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, 2 napra történő
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
Dr. Diósgyőri Gitta sk.
jegyző

Földi László sk.
polgármester
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