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Előterjesztés 
Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. szeptember 6. napján tartandó soron következő nyílt ülésére 
 
Tárgy: Velem Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Melléklet: költségvetési táblák  
Üi.szám: ……/2011/ált. 
Előterjesztést előkészítette: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi vezető tanácsos 
A rendelet tervezetét törvényességi szempontból megvizsgáltam. /:Wolf Viktória körjegyző:/ 
A rendelet elfogadásához az Ötv. 15.§(1) bekezdése értelmében minősített többség szükséges 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Velem Község Önkormányzata 1/2011.(II.16.) rendeletével jóváhagyta Velem Község 
Önkormányzatának 2011. évi költségvetését. A költségvetési rendelet módosítását elsősorban a 2011. 
évben beérkezett többletbevétel, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás indokolja.  
 
Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a  alapján, 
figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló  
292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetés módosító 
rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testülete elé. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes 
hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell.  
 
A hatásvizsgálatot elkészítettük és az előterjesztés mellékleteként csatoljuk.  
 
Szintén elkészítettük a fenti törvény 18.§-ban foglaltak szerint a rendelet tervezet indokolását.  

 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet az 
előterjesztés szerinti formában és tartalommal mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjenek. 
 
Velem, 2011. augusztus 23. 

 
Tisztelettel: 

 
 Horváth Miklós sk. 

polgármester 
 

Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához minősített többség szükséges) 
…./2011.(IX.6.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Velem Község Önkormányzata 2011. évi 
költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet elfogadja és 7/2011.(IX.7.) önkormányzati rendeletei közé iktatja. 
  
Felelős:   Horváth Miklós polgármester 
Határidő:   azonnal 



Velem Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2011. (IX.7.) önkormányzati rendelet-tervezete  

a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011.(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 1/2011.(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) Működési bevételek 23 262 e Ft 
b) Költségvetési támogatások 11 318 e Ft 
c) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 360 e Ft 
d) Támogatásértékű bevételek 12 047 e Ft 
e) Pénzforgalom nélküli bevételek 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) Működési kiadások 43 881 e Ft 
 1. Személyi juttatások 5 333 e Ft 
 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 320 e Ft 
 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 7 777 e Ft 
 4. Egyéb működési kiadások 29 451 e Ft 
  4.1. támogatásértékű működési kiadások 27 768 e Ft 
  4.2. működési célú pénzeszközátadás áh.kívülre 345 e Ft 
  4.3. társadalom és szociálpolitikai juttatások 1 338 e Ft 
b) Felhalmozási kiadások 0 Ft 
c) Pénzforgalom nélküli kiadások 4 198 e Ft 
 1. Céltartalék 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. 
 
 

Horváth Miklós 
polgármester 

Wolf Viktória  
jegyző 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló  

…./2011.(…..) számú önkormányzati rendelet tervezethez 
 
 
A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásait az indokolás tartalmazza.  
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye 
nincs. 
 
A rendelet-tervezet megalkotásának szükségességére elsősorban az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) 
Kormányrendelet következtet, valamint az indokolásban arra részletesen utaltunk. 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre 
állnak.  
 
Velem, 2011. augusztus 23. 
 
 
 

Horváth Miklós sk. 
polgármester 

Wolf Viktória sk. 
körjegyző 

 
 
 
 



INDOKOLÁS a rendelet-tervezethez 
 

Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló  
…./2011.(…..) számú önkormányzati rendelet tervezethez 

 
 
A tárgyévi költségvetés módosítását (1) az alábbiak teszik szükségessé: 
 

- a 352/2010.(XII.30.) Kormányrendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
(szja változás miatt) 2011. évben bérkompenzációs támogatásban részesültek. A támogatás 78 
e Ft, mely összeget a felhasználás szerint kell a kiemelt előirányzatok között módosítani 
(növelni). 

 
- szociális kiadások közül ápolási díjra, időskorúak járadékára, lakásfenntartási támogatásra és 

bérpótló juttatásra 595 e Ft összeg került leigénylésre, illetve felhasználásra. 
 
 
Bevételek változása 

1. Költségvetési támogatások 
1.1. Normatív kötött felhasználású támogatások  595 e Ft 
1.2. Egyéb központi támogatás      78 e Ft 

 
Kiadások változása 

1. Pénzforgalom nélküli kiadások    663 e Ft 
1.1. Céltartalék       663 e Ft 

 
 
Velem, 2011. augusztus 23. 
 
 

Horváth Miklós sk. 
polgármester 

Wolf Viktória sk. 
körjegyző 

 


