
Bajót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2012. ( II. 29.) önkormányzati rendelete 

a 2011. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól 
szóló 2/2011. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
 
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 

A 2011. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól 

szóló 2/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) –(5) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
3. § (1) képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését 
 

Működési bevételek főösszegét 141 256 E Ft 
Működési kiadások főösszegét 161 256 E Ft 
Működési forráshiány   20 000 E Ft 
 
Felhalmozási bevételek főösszegét 18 970 E Ft 
Felhalmozási kiadások főösszegét 18 970 E Ft 
Felhalmozási forráshiány          0 E Ft 
 
az alábbiak szerint 
 
Működési bevételek főösszegét 184.567 E Ft 
Működési kiadások főösszegét 184.181 E Ft 
Működési többlet  386 E Ft 
 
Felhalmozási bevételek főösszegét 19 600 E Ft 
Felhalmozási kiadások főösszegét 19.986 E Ft 
Felhalmozási forráshiány  386 E Ft 
 
 
állapítja meg. 
 
(2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 
 
 

személyi jellegű juttatások 45.016 .E Ft  

munkaadókat terhelő járulék 11 807 E Ft 



dologi kiadás 64.335 E Ft 

támogatásértékű működési kiadás 32.990 E Ft 

működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.726 E Ft 

társadalom- és szociálpolitikai juttatás 24.104 E Ft 

Működési kölcsön áht-on kívülre      300 E Ft 

felújítás   6.152 E Ft 

intézményi beruházási kiadások 8.556 E Ft 

támogatásértékű felhalmozási kiadás 3.392 E Ft 

működési tartalék 790 E Ft 

felhalmozási tartalék 1.113 E Ft 

felhalmozási kölcsön törlesztése és kölcsön folyósítása 1 886 E Ft 

 
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 
 

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

 

intézményi működési bevételek 4.850 E Ft 

önkormányzatok sajátos működési bevétele 83 062 E Ft 

önkormányzatok költségvetési támogatása 51.102 E Ft 

véglegesen átvett pénzeszközök ( felhalmozási ) 14.614 E Ft 

támogatásértékű működési bevételek 25.577 E Ft 

felhalmozási és tőke jellegű bevétel 2 981 E Ft 

felhalmozási kölcsön 2.005 E Ft 

pénzforgalom nélküli bevételek 19 976 E Ft 

 

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 

1,2,4,5,6,7,11,15,15/a,16,16/a,16/b,16/c számú mellékletek tartalmazzák 

 

3.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2012. február 29-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

(2) Hatályukat vesztik a rendelet 1,2,4,5,6,7,11,15,15/a,16,16/a,16/b,16/c számú mellékletei. 

 

 

 
 Tóth Zoltán Dics Mária 
 polgármester mb. körjegyző 
 
 

 
 
Záradék: 
 
Az önkormányzati rendeletet kihirdettem: 
 
Bajót, 2012. február 29. 
 
  Dics Mária 
  mb. körjegyző 
 
 
 
 
 
 


