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HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
13/2011.(IX.13.) 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.) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. § A Képviselő-testület Heréd Községi Önkormányzat és intézményeinek, valamint Heréd –
Nagykökényes Körjegyzőség együttes 2011. évi működési és felhalmozási költségvetésének  

Bevételi főösszegét:  255.239 e Ft-ban 
Kiadási főösszegét: 255.239 e Ft-ban állapítja meg.” 

 
2. § (1) A R. 3.§ (1) bekezdésében szereplő a 2011. évi költségvetési év összevont pénzforgalmi 
mérlege helyébe jelen rendelet 1/a. melléklete, működési és felhalmozási mérlege helyébe jelen 
rendelet 1/b. melléklete lép.  

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

szerint határozza meg: 
adatok ezer Ft-ban 

a) Működési költségvetés bevételei  
 aa) Intézményi működési bevételek 13.821 
 ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 92.371 
 ac) Önkormányzatok költségvetési támogatása 95.997 
 ad) Átvett pénzeszköz 34.540 
 Működési költségvetési bevétel összesen: 236.729 
b) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.690 
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek 
finanszírozási célú műveletek és az előző évek 
pénzmaradványa nélkül: 

242.419 

d) Önkormányzat pénzmaradványa 9.607 
e) Körjegyzőség pénzmaradványa 518 
f) Hitel előirányzat 2.695 
g) Bevételek összesen 255.239 

 

 (3) A R. 3.§ (11) bekezdésében szereplő működési és felhalmozási költségvetési bevételek 
címenkénti részletezését tartalmazó 3. melléklet helyébe jelen rendelet 
3. melléklete lép.  
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3.§ (1)  A R. 3.§ (3)-(4) bekezdése az alábbiakra módosul.  
  

„(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 255.239 eFt  
kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg: 

 aa) Önállóan működő és gazdálkodó                                                  adatok ezer Ft-ban 
 Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség működési kiadásai: 

 Személyi jellegű kiadások 28.680 
 Munkaadókat terhelő járulékok 7.107 
 Dologi jellegű kiadások 2.653 

 ab) Önállóan működő és gazdálkodó 
 Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség felhalmozási kiadásai: 

 Felújítási, felhalmozási kiadás 413 
 ac) Önállóan működő és gazdálkodó 

 Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség tartaléka: 
 Általános tartalék 1.086 
  
 ad) Önállóan működő kv-i szervek működési kiadásai: 
 Személyi jellegű kiadások 67.875 
 Munkaadókat terhelő járulékok 16.656 
 Dologi jellegű kiadások 31.418 
 Ellátottak pénzbeli juttatása 1.440 

 ae) Önállóan működő kv-i  szervek felhalmozási kiadásai: 
 Felújítási, felhalmozási kiadás 3.940 
 

 af) Önkormányzat működési kiadásai:  
 Személyi jellegű kiadások 17.679 
 Munkaadókat terhelő járulékok 4.957 
 Dologi jellegű kiadások 28.786 
 Működési célú p.e. átadás 21.475 
 Általános tartalék 994 
 
 ag)Önkormányzat felhalmozási kiadásai:  
 Felújítási, felhalmozási kiadások 7.941 
 Céltartalék 12.139 
 

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését  
önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg: 

 a) Működési költségvetés kiadásai 
 Személyi jellegű kiadások 114.234 
 Munkaadókat terhelő járulékok 28.720 
 Dologi jellegű kiadások 62.857 
 Ellátottak juttatása 1.440 
 Működési célú p.e. átadás 21.475 
 Általános tartalék (önkormányzat) 994 
 Céltartalék (Körjegyzőség – népszámlás) 1.086 
 Működési költségvetési kiadások összesen: 230.806 

 b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 
 Felújítási, felhalmozási kiadások 12.294 
 Céltartalék 12.139 
 Felhalmozási költségvetési kiadás összesen: 24.433 
 

 c) Költségvetési kiadások összesen: 255.239” 
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(2) A  R. 3. § (5) bekezdésében szereplő 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 
(3) A R. 3. § (6) bekezdésében szereplő 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 

 
4.§ (1) A R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 

„(7) Költségvetési kiadás összesen:                            255.239 e Ft 
          Költségvetési bevétel összesen:         242.419 e Ft  
          Költségvetési hiányt a Képviselő-testület                12.820 e Ft-ban állapítja meg. 
 
   (2) A R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 

   „(8) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 
Előző évek előirányzat maradványának igénybe 
vétele felhalmozási célra: 10.125 e Ft” 

 
   (3) A R. 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 

   „(9)Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek 
Hitel 2.695 e Ft” 

 

   (4) A R. 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 
    „(10) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen:  255.239 e Ft” 

 
5.§ A R. 4.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 
    „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát működési célra             

994  e Ft összegben hagyja jóvá. 
 

(2)  A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 12.139 eFt összegben 
határozza meg az alábbi feladatok megvalósítására: 

 a) ÉMOP orvosi rendelői pályázat önrész 10.688 e Ft 
 b) Kaposvári Hulladékgazd. Zrt. (teljesítési biztosíték) 1.000 e Ft 
 c) Nagykökényesi Tagóvoda BM pályázat önerő 451 eFt” 

6.§ A R. 1.§ (2) bekezdésében szereplő 6. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 
 
7.§  Ez a rendelet 2011.09.15-én lép hatályba és 2011. 09.16-án hatályát veszti. 
 

 
 

k.m.f. 
 
 

 
 
 

Kómár József       Peterkéné dr.Farkas Andrea 
polgármester       körjegyző 

 
 
 
 

Záradék: 
 

A rendeletet 2011.09.15. napján kihirdettem. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea 
  körjegyző 


