Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
3/2010. (II.4.) rendelet módosításáról

Páty Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló –
módosított – 292/2009. (XII. 27.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 3/2010./02.04./
Kt. rendeletét
( továbbiakban költségvetési rendelet ) az alábbiak szerint módosítja

1. §
A rendelet 2 § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
(1) Az Önkormányzat 2010. évi
kiadásait főösszegét: 1 723 191 ezer forintban,
bevételi főösszegét 1 723 191 ezer forintban állapítja meg.

2. §
A rendelet 3 § az alábbiakra módosul:
2 § -ban megállapított kiadási és bevételi főösszeg tartalmazza a helyi cigány kisebbségi
Önkormányzat 2010.évi kiadási főösszegét 1101 ezer Ft -ban
bevételei főösszegét
1101 ezer Ft -ban

3. §
A rendelet 4 § -a az alábbiakra módosul:
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és
felhalmozási cél szerinti részletezése:
- Működési bevételek összesen:
ebből: működési bevételek
sajátos működési bevételek
támogatások
Felhalmozási célú bevételek:
ebből:. Véglegesen átvett pénzeszközök:
Felhalmozás célú bevétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése:
Hitel

1 087 810 e Ft
79 712 e Ft
630 175 e Ft
377 923 e Ft
589 654
164 928
164 928
12 438
249 865

e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
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4. §

A rendelet 6 § 1 bekezdése, és az alábbiakra módosul:
a., Működési előirányzat összege:
ebből:
Személyi jellegű kiadások:
Munkaadókat terhelő járulékok:
Dologi jellegű kiadások:
Támogatás értékű működési kiadás:
működés célú pénzeszköz átadás:
Ellátottak pénzbeli juttatása
Hitel

1 041 305 e Ft
367 408
93 488
457 562
69 946
10 575
42 326
35 471

5. §
A 7 § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 640 167 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzata:
625 888 ezer forint,
- a felújítások előirányzata:
14 279 ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,
0 ezer forint.
támogatások előirányzata

6. §
A 12 § (2) bekezdés szám (1) bekezdésre és az alábbiakra módosul: Az általános és
céltartalék előirányzatok:
- az önkormányzat tartaléka: 6 248 ezer forint, melyből:
- általános tartalék:
ezer forint,
- céltartalék
6 248 ezer forint.

7. §
A rendelet mellékletei fentiek szerint módosulnak.
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Záró rendelkezés
8. §
(1) E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Székely László
polgármester

Dr. Guba Zsolt
jegyző

Záradék:
E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Páty, 2011. április 14.

Dr. Guba Zsolt
jegyző
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