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Pusztazámor Község Önkormányzatának 5/2011. (III.02.) számú rendelete 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.21.) számú rendeletének 

módosításáról 

 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  65. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság 

véleményét a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

(1) Az  önkormányzat 2/2011. (II.21.) számú rendeletének (továbbiakban: „R”) 3-4§-a helyébe 

az alábbiak lépnek: 

 

„3§. 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését: 

 

242.573 E Ft Költségvetési bevétellel 

242.573 E Ft Költségvetési kiadással 

0 E Ft 

0 E Ft 

0 E Ft 

Költségvetési hiánnyal 

-ebből működési 

           felhalmozási 

állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján 

határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – 

mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a 

képviselő-testület. 

(4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. számú melléklet alapján 

hagyja jóvá. 

 

4. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint 

állapítja meg: 

 

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti 

részletezését az 4. számú melléklet szerint. 

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését az 5. 

számú melléklet szerint. 

(3) A Polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 6. számú 

melléklete szerint. 

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet szerint. 

(5) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az 

éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 8/a,8/b. számú 

mellékletek szerint. 
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(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013 

évi alakulását külön bemutató mérleget a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

(7) Az önkormányzat a kiadások között 23.214 E Ft általános, 4.324 E Ft céltartalékot állapít 

meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 

(8) A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám-előirányzatát 4 főben állapítom meg.” 

 

2. § 

Záró és vegyes rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell 

alkalmazni. 

 

 

 

Pusztazámor, 2011. február 28. 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

 jegyző           polgármester 

 

 


