HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. LXV. törvény 10 § (1) d.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Aht) 65.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete módosítására a következőt
rendeli el:
1.§ (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban R.) 3.§ (1)- (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (1)A 2011. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet,
az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 1/b melléklet szerint
fogadja el a Képviselő-testület.
(2) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az
alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés bevételei
adatok ezer Ft-ban
aa) Intézményi működési bevételek
11.853
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei
90.205
ac) Önkormányzatok költségvetési támogatása
85.948
ad) Átvett pénzeszköz
30.025
ae) Termőföld bérbeadása
130
Működési költségvetési bevétel összesen:
218.161
b) Felhalmozási költségvetés bevételei
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
300
Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:
300
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási
célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:
218.461
(2) A R. 3.§(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Költségvetési kiadás összesen:
Költségvetési bevétel összesen:
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület

235.092 eFt
218.261 eFt
16.631 eFt-ban állapítja meg.”

(3) A R. 3.§(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (9)Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek
Hitel
5.447 eFt”
2.§ (1) A R. 1/A. melléklete helyébe e rendelet 1/A. melléklete lép.
(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(3) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
3.§ Ez a rendelet 2011.03.17-én lép hatályba és 2011. 03.18-án hatályát veszti.
k.m.f.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr.Farkas Andrea
körjegyző

Záradék:
A rendeletet 2011. március 16. napján kihirdettem.
Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

