Tahitótfalu Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
18./2011.(XII.19) rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
módosításáról
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított –
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 3/2011.( II.14.) számú
2011. évi költségvetésről szóló rendeletét az alábbiakban módosítja 2011. II. félévben

A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az
önkormányzat intézményeire.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
- Polgármesteri Hivatal,
b) költségvetési szerv intézményei
- Iskola, Napközi, Alapfokú művészetoktatás, Népház
- Óvodák
- Konyha

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének
módosítása II. félévben

3. § Az önkormányzat a 2011. évi eredeti költségvetési
a) kiadási főösszegét 660.922 ezer forintról 755.143 ezer forintra
b) bevételi főösszegét 554.922 ezer forintról 637.570 ezer forintra módosítja
c) bevételi hiány összegét 106.000 ezer forintról 117.573 ezer forintra módosítja
d) a tényleges pénzmaradvány összegét 117.573 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi költségvetési bevételeit az
alábbiak szerint módosítja:
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(2) Működési bevételek:
1. Intézmények működési bevételei
2. Igazgatási szolgáltatási díj

36.300
5.300

ezer Ft
ezer Ft

(3.). Önkormányzatok sajátos műk. bevételei
2.1. Helyi adók,talajterhelési díj
2.2. Átengedett központi adók
2.3. Gépjárműadó
2.4. Egyéb sajátos bevételek

317.320
112.700
158.620
45.000
1.000

ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft

(4) Támogatások:
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1. Normatív támogatások
1.2 Egyes jöv.pótló támogatások
1.3. Egyéb központi előirányzatok

160.603
150.015
8.500
2.088

(5) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
3. Pénzügyi befektetések bevételei
(6) Véglegesen átvett pénzeszközök:
1. Működési célú tám. értékű bevételek
- ebből OEP finanszírozása
-ebből KSH népszámlálásra átadott pénz
2. Műk.célú pénzeszköz átvétel( FV.Zrt.)
3. Fejlesztési célú tám.értékű bevételek
- ebből átvett pénz útépítésre KMOP pályázat
- ebből átvett pénz csap.vízelvez..KMOP pály.
(7) Pénzforgalom nélküli bevételek
1. Előző évi pénzmaradvány

ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft

3.900 ezer Ft
3.900 ezer Ft

114.147
11.330
7.600
3.730
38.000
64.817
2.887
61.930

117.573
117.573

ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft

ezer Ft
ezer Ft

II. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a
következők szerint módosítja:
1. Dologi és egyéb kiadások előirányzata összesen:
1.1. működési kiadások összesen
- személyi jellegű kiadások:
- munkaadókat terhelő járulékok:
- dologi jellegű kiadások:
- ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb átadás
1.2 kamatkiadás

555.647 ezer Ft
551.147 ezer Ft
246.505 ezer forint
59.615 ezer forint
212.136 ezer forint
32.891 ezer forint
4.500 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt
előirányzatonként az 1. számú és 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
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6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 85.430 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzata:
76.430 ezer forint,
- a felújítások előirányzata:
9.000 ezer forint
7. §. Támogatások előirányzata:
- támogatás értékű működési kiadás
- működési célú pénze. átadást

19.000 ezer forint
8.000 ezer forint
11.000 ezer forint

8.§. Hosszú lejáratú hitel törlesztés
pénzügyi vállakozásnak

13.036 ezer forint

9. §. (1) Pénzforgalom nélküli kiadások
- általános tartalék
- fejlesztési céltartalék

82.030 ezer forint
47.030 ezer forint
35.000 ezer forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú
melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevételek módosításai
10.§. (1) A 2011. évi költségvetés II. féléves módosításról szóló részletes előterjesztés a
Gazdasági Bizottság részére e rendelet melléklete.

Záró és egyéb rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tahitótfalu, 2011. december 16.

.................................................
jegyző
A rendelet kihirdetve:
Tahitótfalu, 2011.december 19.

...............................................
jegyző

..............................................
polgármester

