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HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
9/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 
 
Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. 
törvény 10 § (1) d.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. (Áht) 65.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2010. évi 
költségvetésének IV. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató keretében Heréd Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
2/2010.(II. 12.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el: 
1.§ (1) A Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2010. évi 

költségvetéséről szóló 2/2010.(II. 12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 2.§ (2) 
bekezdésében szereplő 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 

(2) A R 3.§-a az alábbiak szerint módosul: 
 

„ 3. § A képviselő-testület 2010.12.31 fordulónappal Heréd Községi Önkormányzat és 
intézményeinek, valamint Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség együttes 2010. évi 
költségvetésének 

Bevételi főösszegét: 322.755 eFt-ban 
Kiadási főösszegét: 322.755 eFt-ban állapítja meg.” 

 

2.§ (1) A R. 4.§ (1) bekezdésében szereplő 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

(2) A R. 4.§ (2) bekezdése az alábbiakra módosul.  
„ 4. § (2) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az 
alábbiak szerint határozza meg: 

 ezer Ft 
I. Intézményi működési bevételek 12.715 
II. Önkorm.sajátos működési bevételei 94.993 
III.Önkorm. költségvetési támogatása 128.651 
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 30.179 
V. Átvett pénzeszköz összesen: 28.466 
Költségvetési bevételek összesen: 300.029 
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló   
pénzforgalom nélküli bevételek   
Előző évi pénzmaradvány 19.510 
Körjegyzőség pénzmaradványa 583 
Pénzmaradvány összesen: 20.093 
Hitel 2.633 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 322.755 

 

(3) A R. 4.§ (3) bekezdésében szereplő 3. melléklet helyébe jelen rendelet 
3. melléklete lép.  
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(4) A R. 4.§ (4) bekezdése az alábbiakra módosul: 
„ 4. § (4) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését 
intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg: 

 ezer Ft 
Önállóan működő és gazdálkodó  
Körjegyzőség kiadásai:   
Működési kiadás 41.444 
     -személyi jellegű kiadások 30.836 
     -munkaadókat terhelő járulékok 7.396 
     -dologi jellegű kiadások 3.212 
Felújítási, felhalmozási kiadás 453 
Működési célú pénzeszköz átadás 2 
Körjegyzőség összesen 41.899 
  
Önállóan működő kv-i szervek kiadásai   
Működési kiadás 122.379 
     -személyi jellegű kiadások 73.507 
     -munkaadókat terhelő járulékok 18.237 
     -dologi jellegű kiadások 30.635 
Működési célú pénzeszköz átadás 1.265 
Felújítási, felhalmozási kiadás 5.968 
Önállóan működő kv-i szervek összesen 129.612 
Önkormányzat kiadásai   
Működési kiadás 80.676 
     -személyi jellegű kiadások 27.146 
     -munkaadókat terhelő járulékok 6.583 
     -dologi jellegű kiadások 46.947 
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 2.787 
Működési célú pénzeszköz átadás 23.918 
Hitel törlesztése 2.633 
Felújítás, felhalmozási kiadás 33.567 
Önkormányzat összesen 143.581 
Tartalék 7.663 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 322.755 

(5) A R. 4.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 „ 4. § (5) A költségvetés általános tartaléka 3.590 e Ft.” 
 

(6) A R. 4.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 „4. § (6) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 4.073 e Ft összegben 

határozza meg az alábbi feladatok megvalósítására: 
a) LEADER. IV. tengely önrész 1.308.000 Ft 
b) ÉMOP Orvosi rendelői pályázat önrész 2.765.000 Ft 

 
(7) A R. 4.§ (7) bekezdésében szereplő 2. melléklete helyébe jelen rendelet  

2. melléklete lép. 
 

(8) A R. 4.§ (10) bekezdésében szereplő 4. melléklete helyébe jelen rendelet 
      4. melléklete lép. 

3.§ (1) Ez a rendelet 2011. április 28-án lép hatályba és 2011. április 29-én hatályát veszti.  

kmf 

 Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea 
                           polgármester körjegyző 
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Kihirdetési záradék: 
 
 
A rendeletet 2011.04.27. napján kihirdettem. 
 
 
 Peterkéné dr. Farkas Andrea 

       körjegyző 
 


