
HERED rÖzsÉ cr ÖxronvrÁrvy ZAT
KEPVISELO TESTULETENEK

9 l 2012 .(Iv .27 .) iinkorm ány zati rendelete
az iinko rmányzat 201|. éví kiiltségvetés ének m dosítás ár l

Heréd Kozség Önkormányzat Képviselo-testtrlete az Áttamnaztartásr l sz l 2O1L évi CXCV. tv.
(Ah| 23.$ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi onkormányzatol<t l sz l 1990.
évi LXV. tv. 10. $ (1) bekezdéS d) pontjában foglalt hatáskorében eljárva, Heréd Kozségi
Önkormányzat Képvisel -testtiletének az onkormányzat 2O1L évi koltségvetésér l sz l Il2}ll.
(II.15.) onkormányzati rendelete m dosítására a kovetkezoket rendeli el:

1.s (1) Az onkormányzat20ll. évi koltségvetésér l sz l I2a11. (II.15.) nkormányzati rendelete
(továbbiakban R.) 2.$ helyébe a kcivetkezo rendelkezés lép:

,,2.$ A Képvisel -testiilet 201l. december 31-i fordul nappal Heréd Kozségi Önkormányzat
és intézményeinek, valamint Heréd-Nagykokényes Korjegyzoség egytittes 20Il. évi
mtíkodési és felhalmozási koltségvetésének

Bevételi f tisszegét:

Kiadási f tisszegét:

293.728 e Ft-ban

293.728 e Ft_ban áIlapítja meg.''

2.s (l) A R.3.$ (1) bekezdésében szerepl a2011. évi koltségvetési év tisszevont pénzforgalmi
mérlege helyébe jelen rendelet Lla. melléklete, mrÍkodési és felhalmozási mérlege helyébe jelen
rendelet 1/b. melléklete lép.

(2) A R. 3.$ (2) bekezdése az alábbiakra m dosul.

,,(2) A Képvísel -testtilet a 3.$-ban megállapított bevételi f iisszeg részletezését az alábbiak
szerint határozza meg:

adatok ezer Ft-ban

a) Mríkodési koltségvetés bevételei

aa) Intézményi mrikcidé si bevételek

ab) Önk ormány zatok saj áto s mtikodési bevételei

ac) Önko rmányzatok koltségvetési támogatása

ad) Átvett pénzes zkoz
MiÍk dési kiiltségvetési bevétel iisszesen:

b) Felhalmozási és t kejellegtí bevételek

c) Mtikodési és felhalmozási koltségvetési bevételek
ftnanszírozási célri mriveletek és az elozo évek
p énzmar adv ány a n élktil :

d) Önko rmányzat p énzmat adv ány a

e) Korj e gy zo sé g p énzmar adv ány a

f) Hitel eloirányzat

g) Bevételek iisszesen

(3) A R. 3.$ (l1) bekezdésében szerepl mtíkodési és felhalmozási
tészletezését tartalmaz 3. melléklet helyébe
3. melléklete lép.

23.057

93.882

100.471

51.r49

268.559

11.443

280.002

10.512

519

2.695

293.728

bevételek címenkénti
jelen rendelet



3.s (1) A R. 3.$ (3)_(a) bekezdése az alábbiakra m dosul.
,'(3) A Képvisel -testi.il et a 2.$-ban megállapított mrikodési és felhalmo zási 293.728e Ft

kiadási f tisszeg tészletezését intézményt szinten az alábbiak szerint határoZzamer

aa) onáll an míÍkiid és gazdátlkod
H eré d-N a gy kii kénye s Kii rj e gy z s ég m iÍ kti d é s i ki a d á s ai :

Személyi j ellegti kiadások
Munkaad kat terhel járulékok
Dologi j ellegrí kiadások

ab) Önátlrían míÍkiid és gazdátlkodrí
Heréd-Na gykii kényes Kii rj e gy z s ég felhalmoz ási kiad ás ai :

Fel jítási, felhalm ozási kiadás

ac) Önáil an mÍÍkiid és gzzdátlkod
Heréd_Na gykiikényes Kii rj e gy z s ég tartaléka :
Általános tartalék

ad) Önáil an míÍkiid Általános Iskola míÍkiidési kiadásai:
Személyi j ellegti kiadások
Munkaad kat terhel járulékok
Dologi j ellegri kiadások
Ell áto ttak p énzb elt j uttatás a

ae) Önáilrían mííktid Napktizi otthonos Óvoda miÍkiidési kiadásai:
Személyi j ellegtí kiadások
Munkaad kat terhel járulékok
Dologi j ellegtí kiadások

a| Önáll an míÍkiid Napkiizi otthonos Óvoda
szervek felhalmozási'kíadás ai :

Felrijítási, felhalm ozási kiadás

ag) Önkormány zat míiktidési kiadásai:
Személyi jellegri kiadások
Munkaad kat terhel járulékok
Dologi j ellegti kiadások
Ellátottak pénzb eni j uttatása
Mtík dési célri támo gatásértékrí kiadások
Céltartalék

ah) Önko rmíny zat felh almoz ási kiadás aÍ :

Fel jítási, felhalm ozásí kiadások

adatok ezer Ft-ban

29.807
7.383
2.80s

439

0

42.01r
10.s81
17 .364

1.7 49

26.39s
6.39r

17.087

2.065

19.67 6
5.451

33.939
15.160
10.640
1.000

43.785

(4) A Képvisel -testrilet a2.$-ban megállapított kiadási f osszeg rész\etezését
o nko rm án yzatt s z inten az alábbi ak s z eri nt hatát o zza me E;
a) Mtíkodési koltségvetés kiadásai

Személyi jellegrí kiadások
Munkaad kat terhel járulékok
Dologi j ellegri kiadások
Ell átottak p énzb eni j uttatás a
Mtík dési célri támo gatásértéktí kiadások
Általáno s tartalék (onkorm ányzat)
MíÍk dés i ktilts é gvetési kiadás ok iis szes en :

b) Felha|mozási koltségvetés kíadásai
F elríj ítási, felhalm ozásí ki adások
Felhalm ozási kiilts é gvetésÍ kiad ás iis szes en :

c) Kiiltségvetési kiadások iisszesen:

2

117.889
29.806
71.195
16.909
10.640
1.000

247.439

46.289
46.299

293.728"
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(2) 
^ 

R. 3. $ (5) bekezdésében szereplo 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 3. $ (6) bekezdésében szerepl 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

4.s (1) A R. 3. $ (7) bekezdése helyébe a kovetkez rendelkezés lép.

(2) 
^ 

R. 3. $ (8) bekezdése helyébe a kovetkezo rendelkezés lép.
,,(8) K ltségvetési hiány bels ftnanszítozására szolgál el zo évek pénzmaradványa

Elozo évek el irányzat maradványának igénybe
vétele felhalmo zásí céIra:

,'(7) Ktiltségvetési kiadás iisszesen:
Kiiltségvetési bevétel iisszesen:
Kiilts é gveté si hiányt a Képvi se l -testÍ'rl et

293.728 e Ft
280.002 e Ft

13.726 e Ft-ban áIlapítja meg.

1 1.031 e Ft"
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(3) A R. 3. $ (9) bekezdése helyébe a kovetkezo rendelkezés lép.

',(9)Ko1tségvetési hiány ktilso ftnanszírozására szolgáI ftnanszírozási célri mtíveletek
Hitel 2.695 e Ft"

(4) A R. 3. $ (10) bekezdése helyébe a kovetkezo rendelkezésIép.
,,(10) MíÍk dési és felhalmozásibevételek tisszesen: 293.728 e Ft''

5.s A R. 4.$ -a helyébe a kovetkez rendelkezés lép:

''4.$ 
( 1) A Képvisel -testtilet az onkormányzat általános tartalékát 0 eFt
osszegbenhagyja j vá.

(2) 
^ 

Képvisel -testrilet az onkormányzat céltartalékát 1.000 e Ft osszegbenhatároz-
Za me9 az alábbi feladatok megval sítására:
a) Kapo svári Hulladékgazd. Zrt. (telj esítési bizto síték) 1.000 e Ft

(3) A Képvisel -testtrlet a Korjegyzoség általános tartalékát 0 e Ft osszegben
határozza meg."

6.s Ez a rendelet 2012.04.28-ánléphatáLyba és 2011.04.29-énhatályátveszti.

k.m.f.

,q#M
polgármester

Záradék:

A rendeletet 2012. 04.27 . napján kihirdettem.

é dr. Farkas Andrea
korjegyz


