
Bajót Község Önkormányzatának 
  1 /2010.(02-03) számú rendelete 

a 2009. évi önkormányzati költségvetésről 
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 

4 /2009.( II. 11.)számú rendeletének módosításáról 
 

 
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – 
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 
68.§ (2) bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi költségvetésről alkotott 4/2009 
(II..11)számú költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 

 (1) (1) A 2009.június 30-a és november 26-a között átvett támogatások miatt az 

alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított  

136.524 E Ft Működési kiadással 
22.817 E Ft Felhalmozási kiadással 

123.189 E Ft  Működési bevétellel 
28.817 E Ft Felhalmozási bevétellel 
13.335 E Ft  Működési forráshiánnyal 

 
és az önkormányzat 2009. évi  
 

147.192 E Ft Módosított működési kiadással 
35.364 E Ft Módosított felhalmozási kiadással 

147.642 E Ft  Módosított működési bevétellel 
34.914 E Ft Módosított felhalmozási bevétellel 

0 E Ft  Működési forráshiánnyal 
 
állapítja meg. 
 
(2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 
 

45.421 E Ft személyi jellegű juttatások 
12.317 E Ft munkaadókat terhelő járulék 
51.245 E Ft dologi kiadás 
22.041 E Ft támogatásértékű működési kiadás 

3.619 E Ft működési célú pénzeszközátadás államháztart. 
kívülre 

10.267 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 
1.000 E Ft Kamatkiadások ( folyószámla hitel kamata ) 

10.802 E Ft felújítás 
22.556 E Ft intézményi beruházási kiadások 

73 E Ft Felhalmozási tartalék 
1.732 E Ft Működési tartalék 
1.483 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztés 

 



jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 
 

(3) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi 
előirányzatokat határozza meg, 

2.615 E Ft Intézményi működési bevételek 

79.597 E Ft Önkormányzatok sajátos működési bevétele 

40.669 E Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása 

21.746 E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök ( felhalmozási ) 

21.251 E Ft Támogatásértékű működési bevételek 

304 E Ft Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 

2.721 E Ft Felhalmozási kölcsön 

13.653 E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek 

 

az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

 

(4) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások 
jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1. 
számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 
 

(5) (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - 
tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2. számú melléklet 
szerint állapítja meg a képviselő-testület. 
 

2.§ 

 
Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei, módosítás utáni előirányzatát a 
6,11,15,15/a,16,16/a, számú mellékletek tartalmazzák 
 

3.§ 

(1) Ez a rendelet 2010.január 2-án lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével, egy 
időben a 4/2009 ( II.11.)sz. költségvetési rendelet 3.§. (1), (2), (3), (4), bekezdése 
és a 4.§ (1) ,(8), bekezdése hatályát veszíti. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 
 
 
Tóth Zoltán. Tarnóczy Tünde  
polgármester körjegyző 
 


