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2. Napirend 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a 2010. évi költségvetés módosításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Országgyűlés, a Kormány, a Költségvetési fejezet vagy az Elkülönített állami pénzalap által az 
Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatok összegével a Képviselő-testületnek a költségvetési 
rendeletét módosítania kell. Az utolsó negyedév során központilag biztosított pótelőirányzatoknak 
megfelelően az előirányzatok módosítására kerül sor.  
 
 
Az Önkormányzat költségvetését érintő változások az 1. számú mellékletben kerülnek 
bemutatásra.  
 

• A helyi iparűzési adó tekintetében alul maradt a gazdálkodók adóalapja a tervezetthez képest, 
ezért az SZJA jövedelem-differenciált részéből 1.874 e Ft további támogatásra vagyunk 
jogosultak. 

• Szociális ellátásokra és közfoglalkoztatásra kapott támogatás összegét a tény adatokhoz 
igazítva 443 e Ft-tal csökkentettük.  

• Működésképtelen önkormányzatok támogatásaként 500 e Ft támogatást kaptunk. 
• A központi forrásból származó bevételek nettó 1.931 e Ft bevételi előirányzat növekedést 

eredményeztek, ebből tartalékot képeztünk. 
 

 
Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, 
valamint döntést hozni a 2010. évi költségvetés módosítását illetően. 
 
 
Tolmács, 2011. február 10. 
   
 

 Tisztelettel: 
 

 Hajnis Ferenc s.k. 
 polgármester 
 



1.melléklet

Növekedés Csökkenés
1 931 000

92323 SZJA jövedelmdifferenciált 1 874 000
94322 Egyes szociális feladatok támogatása 443 000
94523 Működésképtelen önkorm. Támogatása 500 000

Bevételi színvonal növekedése 
mindösszesen:

Növekedés Csökkenés
841126 Önkormányzat igazg. tevékenys. 1 931 000
Tartalék 1 931 000

Kiadási színvonal változása 
mindösszesen:

Kiadási előirányzat változások Változás Összesen

1 931 000

1 931 000

2010. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzat változása

Bevételi előirányzat változások ÖsszesenVáltozás

841901 Önkormányzatok elszámolásai

1. oldal



Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

…../2011. (II…...)  
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének  módosításáról 

(tervezet) 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az 
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§ (1) bekezdésében kapott  
felhatalmazás  alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 1/2010. (II.18.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 
1.§  A Rendelet 3.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2010. évi költségvetésének bevételi és 
kiadási főösszegét 102.353 ezer forintban állapítja meg. 

(2)  A képviselő-testület a költségvetés 102.353 e Ft főösszegén belül 
működési célú bevételre 34.854 e Ft-ot, 
támogatási bevételre 26.861 e Ft-ot, 
pénzügyi befektetések bevételére      304 e Ft-ot, 
felhalmozási bevételre   4.246 e Ft-ot, 
működési célú pénzeszköz átvételre   8.476 e Ft-ot, 
felhalmozási célú pénzeszköz átvételre   9.856 e Ft-ot, 
támogatási kölcsönök bevételére       150 e Ft-ot, 
rövid lejáratú hitel felvételére     4.600 e Ft-ot, 
pénzmaradvány igénybevételére  13.006 e Ft-ot, 

 
működési kiadásra                 67.402 e Ft-ot, 
 - ebből: személyi jellegű kiadásra 29.345 e Ft-ot, 

munkaadó járulékaira   7.747 e Ft-ot, 
dologi kiadásra 27.792 e Ft-ot, 
egyéb folyó kiadásokra   2.518 e Ft-ot, 

társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra   6.936 e Ft-ot, 
ellátottak juttatásaira         310 e Ft-ot, 
felhalmozási kiadásokra   14.076 e Ft-ot, 
felhalmozási kölcsön nyújtására        400 e Ft-ot, 
működési célú pénzeszköz átadásra    9.298 e Ft-ot, 
rövid lejáratú hitel visszafizetésére   2.000 e Ft-ot állapít meg. 
A tartalék összege   1.931 e Ft.” 

 
2.§  A bevételi és kiadási előirányzat változások szakfeladatonkénti részletes megosztását az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 
 
3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Tolmács, 2011. február ….. 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A Rendelet kihirdetve: 2011. február ….-én. 
 Torma Andrea 
 Körjegyző 



 
a …./2011.(II….) önkormányzati rendelet  i n d o k o l á s a 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
 

Általános indokolás 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 62.§ (1) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más 
törvényben meghatározott feladatait. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1-2.§-hoz 
 
A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - 
módosíthatók vagy átcsoportosíthatók.  
 
A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között 
átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.  Ennek megfelelően rendeleti szinten történik 
szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének 
megfelelően. 
 

3.§-hoz 
 
A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a 
módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
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2 . Napirend 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Bánk-Tolmács Körjegyzőség  

2010. évi költségvetésének módosításáról 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését követően indokolttá vált Bánk-Tolmács Körjegyzőség 
költségvetési előirányzatainak módosítása.  
 
A Bánk-Tolmács Körjegyzőség költségvetését érintő változás: 

• A Körjegyzőség bonyolította a települési kisebbségi önkormányzati választásokat, erre átvett 
pénzeszközt kaptunk, melynek összege 233 e Ft. A bevétellel párhuzamosan tervezésre került a 
választással kapcsolatban felmerülő kiadások előirányzata is (tiszteletdíjak, járulékok, 
reprezentáció). 

 
 
Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, 
valamint döntést hozni a Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének módosítását illetően. 
 
 
Tolmács, 2011. február 4. 

  
 
 
 Tisztelettel: 

  
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
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……../2011. (…...) számú Képviselő-testületi   H a t á r o z a t i    javaslat: 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2010. évi 
költségvetésének alábbi táblázat szerinti módosítását elfogadja, a Körjegyzőség költségvetésének módosított 
főösszege 25.895 ezer Ft.  
 

Változás Előirányzat változások 
Növekedés Csökkenés

Összesen 

841116 Kisebbségi önkormányzati 
választás     233 000 

464221 Műk.célú pe. Átv.l fej.kez.szervtől 233 000     
Bevételi színvonal változása: 233 000   

 
Változás Előirányzat változások 

Növekedés Csökkenés
Összesen 

841116 Kisebbségi önkormányzati 
választás     233 000 

512211 Köztisztviselők jutalma 17 000     
52221 Megbízási díjak 45 000  
52222 Tiszteletdíjak 75 000  
5312 Járulékok  teljesítése  16 000   
5332 Egészségügyi hozzájárulás 20 000     
552299 Egyéb kisebb kiadások  4 000   
561211 Vásárolt term. És szolg. Áfa  4 000   
56221 Belföldi kiküldetés  2 000   
56223 Reprezentáció  16 000   
Tartalék 34 000    

Kiadási színvonal változása: 233 000   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 


