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Módosító
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2010(IX.16) önkormányzati
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rendeletének módosításáról
4/2010.(II.26.).
B1
Költségvetés
2010. szeptember 15.
2010. szeptember 21.
2010. október 5.

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

Rendelet szövege
Medgyesbodzás Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010 (II.26) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Medgyesbodzás Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
Törvény 65§ (1) bekezdésben kapott falhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A § (2) bekezdésben
foglalt feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010 (II.26)
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A 4/2010 (II.26.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban a Rendelet) 2.§ helyébe helyébe a
következő rendelkezés lép:

„2§ A képviselő-testület 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 232 117 ezer forintban,
kiadási főösszegét 232 117 ezer forintban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép, valamint (6)-(9) bekezdéssel egészül ki:
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„3.§(1) A képviselő-testület a 2010. évi költségvetési bevételének főösszegét 232 117 ezer forintban
állapítja meg.

(2) A 2010. évi költségvetési működési bevételeket 60 548 ezer forintban állapítja meg , ezeket
forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
/ezer forintban/
1.Intézményi működési bevételek 7 430
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 53 118
2.a) Illetékek 0
2.b) Helyi adók 6 300
2.c) Átengedett központi adók 46 070
2.d) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 748

(3) A képviselő-testület 2010. évi költségvetési támogatásokat 99 890 ezer forintban állapítja meg ,
ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
/ezer forintban/

1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 99 890
1.a) Normatív hozzájárulások 27 506
1.b) Központosított előirányzatok 2 768
1.c) Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek
támogatása 0
1.d) Normatív kötött felhasználású támogatások 63 616
1.e) Fejlesztési célú támogatások 0
1.f) Működésképtelen önkormányzatok támogatása 6 000
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(4) A képviselő-testület 2010. évi költségvetési felhalmozási és tőke jellegű bevételeket 1 005 ezer
állapítja meg , ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
/ezer forintban/

1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 800
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 205
3. Pénzügyi befektetések bevételei 0

(5) A képviselő-testület 2010. évi költségvetési Támogatásértékű bevételeket 10 925 ezer állapítja
meg , ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
/ezer forintban/

1. Támogatásértékű működési bevételek 10 925
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0

(6 A képviselő-testület 2010. évi költségvetési Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolásokat 0 forintban állapítja meg.
A 2010. évi költségvetési Véglegesen átvett pénzeszközöket 55 749 ezer állapítja meg , ezeket
forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
/ezer forintban/

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
államháztartáson kívülről 55 749

(7) A képviselő-testület a 2010. évi Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzforgalom nélküli bevételeket 4000 ezer forintban állapítja meg.

1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele: 4 000
1.a) Működési célra 4 000
1.b) Felhalmozási célra 0

2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybe vétele 0
4/7

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

2.a)) Működési célra 0
2.b) Felhalmozási célra 0

(8) A képviselő-testület az Értékpapírok értékesítésének bevételét 0 forintban állapítja meg.
A képviselő-testület a Kötvények kibocsátásának bevételét 0 forintban állapítja meg.
A képviselő-testület a Hitelek bevételét 0 forintban állapítja meg.

(9) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeit főbb bevételi jogcímenként
jogcímenként az 1.számú melléklet , a 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti
illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. sz melléklet, a 2010. évi
előirányzott bevételeket szakfeladatonkénti bontásban a 3.sz. melléklet tartalmazza. „

3. § A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásainak főösszegét 232 117
ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők
szerint határozza meg /ezer forintban/:

1.)Személyi juttatások: 63 791
2.)Munkaadókat terhelő járulékok: 12 722
3.)Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: 42 602
4.)Támogatásértékű működési kiadás: 5 637
5.)Működési célú pénzeszköz átadás: 904
6.)Önkormányzat által folyósított ellátások: 34 838

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai 62 749 ezer forintban
állapítja meg, ezeket részletes bontásban az alábbiak szerint határozza meg ( ezer forintban):
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1.)Felújítások: 0
2.)Beruházási kiadások: 60 686
3.)Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 200
4.)Felhalmozási célú kamatkiadás: 1 863

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2010 évi finanszírozási kiadását 2 874 ezer forintban
állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2010 évi függő, átfutó kiadásait 6 000 ezer forintban
állapítja meg.

(6)Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásait főbb kiadási jogcímenként a 4.sz.
melléklet, a 2010. évi előirányzott működési kiadásokat az 5.sz. melléklet , a felújítási és
felhalmozási kiadásokat a 6.sz melléklet tartalmazza.
A 2010. évre tervezett kiadásokat szakfeladatonkénti bontásban a 7.sz. melléklet, az
önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 8.sz. Melléklet tartalmazza.

4.§ Hatályát veszti a Rendelet 4.§ (7), (8) , (9) §-a

4.§ A Rendelet 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11
számú mellékletei lépnek.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
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Medgyesbodzás, 2010. szeptember 15.

Varga Gábor Dr. Sódar Mária
polgármester jegyző

Kihirdetve: 2010. szeptember 16.

Dr. Sódar Mária
jegyző
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