Velem Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2011. (IX.7.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Kr.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetés
a) költségvetési bevételi főösszegét 48 079 e Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai főösszegét 48 079 e Ft-ban
állapítja meg.”

2. § A Kr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének a bevételi főösszegén belül a bevételi
jogcímeket a következő összegekkel állapítja meg:
a)
b)
c)
d)
e)

Működési bevételek
Költségvetési támogatások
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű bevételek
Pénzforgalom nélküli bevételek

23 262 e Ft
11 318 e Ft
360 e Ft
12 047 e Ft
1092 e Ft”

3. § A Kr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadási
jogcímeket a következő összegekkel állapítja meg:
a)

b)
c)

Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Egyéb működési kiadások
4.1.
támogatásértékű működési kiadások
4.2.
működési célú pénzeszközátadás áh.kívülre
4.3.
társadalom és szociálpolitikai juttatások
Felhalmozási kiadások
Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Céltartalék

43 881 e Ft
5 333 e Ft
1 320 e Ft
7 777 e Ft
29 451 e Ft
27 768 e Ft
345 e Ft
1 338 e Ft
0 Ft
4 198 e Ft
4 198 e Ft”

4. § A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5. §

A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6.§

A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.
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