Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011. (IX.16.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
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 2011. évi költségvetéséről
szóló 2/2011. (II.15.) 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 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 167.153 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés 167.153 ezer Ft főösszegén belül:
működési célú bevételre
33.301 e Ft-ot,
támogatási bevételre
22.058 e Ft-ot,
felhalmozási bevételre
1.354 e Ft-ot,
pénzügyi befektetés bevételére
266 e Ft-ot,
működési célú pénzeszköz átvételre
10.558 e Ft-ot,
felhalmozási célú pénzeszköz átvételre
41.592 e Ft-ot,
hosszú távú felhalmozási hitel felvételére
10.381 e Ft-ot,
rövid távú felhalmozási kölcsön felvételére
33.000 e Ft-ot,
támogatási kölcsönök bevételére
5.100 e Ft-ot,
pénzmaradvány igénybevételére
7.553 e Ft-ot,
működési kiadásra
- ebből: személyi jellegű kiadásra
munkaadó járulékaira
dologi kiadásra
egyéb folyó kiadásokra
társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra
felhalmozási kiadásokra
rövid távú kölcsön visszafizetésére
támogatási kölcsön visszafizetésére
működési pénzeszköz átadásra

59.600 e Ft-ot,
24.865 e Ft-ot,
6.899 e Ft-ot,
23.049 e Ft-ot,
4.787 e Ft-ot,
6.228 e Ft-ot,
55.984 e Ft-ot,
33.000 e Ft-ot,
5.000 e Ft-ot,
7.341 e Ft-ot állapít meg.

A költségvetés hiánya
A hiány fedezete működési célú hitel

1.990 e Ft.
1.990 e Ft összegben”

2.§ A bevételi előirányzat változások szakfeladatonkénti részletes megosztását az 1. számú melléklet,
a kiadási előirányzat változások szakfeladatonkénti részletes megosztását a 2. számú melléklet
tartalmazza.
3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tolmács, 2011. szeptember 15.
Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

Kihirdetési záradék:
A Rendelet kihirdetve: 2011.szeptember 16-án.
Torma Andrea
körjegyző

a 9/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) 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.

