
Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

1/2012. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról  
       

 

 

 

 
Az alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában és f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. év LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 

figyelembevételével, Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő 

rendelettel módosítja az önkormányzat és intézménye, a Polgármesteri Hivatal 2011. évi 

költségvetéséről alkotott 1/2011. (III.08.) rendeletét (továbbiakban alaprendelet): 

 

 

1. § 

 

(1) Az alaprendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A Képviselő-testület Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2011. évi összesített 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 125.324  ezer forintban, 

     b) bevételi főösszegét 125.324 ezer forintban  

állapítja meg. 

 

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

  

A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

   a) kiadási főösszegét 125.324  ezer forintban, 

       b) bevételi főösszegét 125.324 ezer forintban  

 állapítja meg. 

 

(3) Az alaprendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

b) A Polgármesteri Hivatal címein belül az egyes tevékenységek, szakfeladatok együttesen 

az 1/b. és a 6/a., vagy önállóan a megfelelő címhez tartozó alcímeket alkotják az 5. és 7. 

módosított mellékletek szerint. 

 

2. § 

 

(1) Az alaprendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A helyi önkormányzat 2011. évi előirányzatait a Képviselő-testület 125.324 ezer forint 

bevételi főösszeggel határozza meg: 
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(2) Az alaprendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 A helyi önkormányzat 2011. évi előirányzatait a Képviselő-testület 125.324 ezer forint 

bevételi főösszeggel határozza meg: 

 

a)  A bevételi főösszeg 125.324 ezer forint, melyet forrásonként, továbbá önállóan működő és 

gazdálkodó intézményre bontva az 1. módosított melléklet tartalmaz.  

  

(3) Az alaprendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 A helyi önkormányzat 2011. évi előirányzatait a Képviselő-testület 125.324 ezer forint 

bevételi főösszeggel határozza meg: 
  

  b)  A normatív állami hozzájárulásokat az SZJA nélkül 22.060 ezer forint összegben 

részletezve az 1./a módosított melléklet tartalmazza. 

 

(4) Az alaprendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A helyi önkormányzat 2011. évi előirányzatait a Képviselő-testület 124.041 ezer forint 

bevételi főösszeggel határozza meg: 

 

c)  A bevételi főösszeget, mely 125.324  ezer forint,  szakfeladatonként, a szakfeladatok 

számának, nevének megjelölésével, valamint összesen az önállóan működő és gazdálkodó 

és az önállóan működő intézményekre az 1/b. módosított melléklet tartalmazza. 

 

(5) Az alaprendelet 3. § (1) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A helyi önkormányzat 2011. évi előirányzatait a Képviselő-testület 125.324 ezer forint 

bevételi főösszeggel határozza meg: 

 

d) A szolgáltatásokból származó 7.192 ezer forint működési bevételek forrásonkénti 

részletezését a 2. módosított melléklet tartalmazza. 

 

(6) Az alaprendelet 3. § (1) g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

g) Felhalmozási célú hitel felvételre 9.514 e forint hitel, működési célú hitel felvételre 143 

ezer forint hitel kerül meghatározásra. 

 

(7) Az alaprendelet 3. § (1) ga) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

ga) A költségvetési hiány fedezetéül 9.657 ezer forint hitel felvételével számol a 

Képviselő-testület.  
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(8) Az alaprendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A helyi önkormányzat 2011. évi előirányzatait a Képviselő-testület 125.324 ezer forint 

bevételi főösszeggel határozza meg: 

 

     h)  A működési célú támogatás értékű bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól hazai 

programokra 280 ezer forint, az előzőbe nem tartozó támogatásértékű működési bevétel 

fejezeti kezelésű előirányzattól 1.717 ezer forint,, melyet a 4/a. módosított melléklet tartalma., 

Az összes működési bevétel 66.850 ezer forintban került megállapításra, melyet címenként 

és alcímenként az 5. módosított melléklet tartalmaz. 

 

 

3. § 

 

(1) Az alaprendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A helyi önkormányzat 2011. évi kiadási főösszegét a Képviselő-testület 125.324 ezer forintban 

állapítja meg:  

  

(2) Az alaprendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A helyi önkormányzat 2011. évi kiadási főösszegét a Képviselő-testület 125.324 ezer 

forintban állapítja meg:  

 

a) A kiadásokat kiemelt előirányzatonként részletezve az önállóan működő és gazdálkodó, 

valamint önállóan működő intézményeire a 6. módosított melléklet tartalmazza, 125.324 

ezer forint összegben. 

 

(3)  Az alaprendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A helyi önkormányzat 2011. évi kiadási főösszegét a Képviselő-testület 125.324 ezer 

forintban állapítja meg:  

 

b) A kiadások szakfeladatonkénti bontását a szakfeladatok számának, nevének 

megjelölésével a 6/a. módosított  melléklet tartalmazza,  mely 125.324 ezer forint. 

 

(4) Az alaprendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A helyi önkormányzat 2011. évi kiadási főösszegét a Képviselő-testület 125.324 ezer 

forintban állapítja meg:  

 

c) A működési kiadások összege 66.850 ezer forint, melyet címenként, és alcímenként, 

feladatonként a 7. módosított melléklet tartalmaz, a felhalmozási kiadások összege 

58.474 ezer forint, mely kiegészülve a működési kiadásokkal a 7/a. módosított melléklet 

tartalmaz címenként, alcímenként és feladatonként bontva. 
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(5) Az alaprendelet 4.§ (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

     

A helyi önkormányzat 2011. évi kiadási főösszegét a Képviselő-testület 125.324 ezer 

forintban állapítja meg:  

 

 f) A 2011. évben az önkormányzat által folyósított ellátások összege 6.216 ezer forint, 

melyet a 10. módosított  melléklet tartalmaz. 

 

(6) Az alaprendelet 4.§ (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

     

A helyi önkormányzat 2011. évi kiadási főösszegét a Képviselő-testület 125.324 ezer 

forintban állapítja meg:  

 

 h) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 12. módosított  

melléklet tartalmazza. 

 

(7) Az alaprendelet 4.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbi i) ponttal:  

 

A helyi önkormányzat 2011. évi kiadási főösszegét a Képviselő-testület 125.324 ezer 

forintban állapítja meg:  

 

i) A működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatokat egymástól 

elkülönítetten, mérlegszerűen, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő 

intézményenként a 13. módosított  melléklet mutatja be. 

 

(8) Az alaprendelet 4.§ (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A helyi önkormányzat 2011. évi kiadási főösszegét a Képviselő-testület 125.324 ezer 

forintban állapítja meg: 

 

j) A likviditási tervet a 14. melléklet tartalmazza. 

 

(9) Az alaprendelet 4.§ (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A helyi önkormányzat 2011. évi kiadási főösszegét a Képviselő-testület 125.324 ezer 

forintban állapítja meg: 

 

j) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza. 

 

(10) Az alaprendelet 4.§ (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A helyi önkormányzat 2011. évi kiadási főösszegét a Képviselő-testület 125.324 ezer 

forintban állapítja meg: 

 

j) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 16. melléklet tartalmazza. 
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5.§ 

 

(1) E rendelet 2012. április 27. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg az alaprendelet 

4.§ (1) bekezdés m) pontja hatályát veszti, valamint ez a rendelet a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti.  

 

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben előírt módon a jegyző gondoskodik. 

 

 

Pálosvörösmart, 2012. április 26. 

 

 

 

Dobróka László                                         dr. Bekecs Andrea 

                          polgármester                                           címzetes főjegyző 

              helyettesítő jegyző 

 

 

 

 

 

Záradék: a rendelet kihirdetésre került az SZMSZ-ben előírt módon. 

 

 

 

Pálosvörösmart, 2012. április 27. 

                                                                                        

 

            dr. Bekecs Andrea 

                                                                                        címzetes főjegyző 
              helyettesítő jegyző 


