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Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 4/2010. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete   

 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

1/2010. (II. 17.) rendelet módosításáról. 

 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról a 

következőket rendeli el:  

 

 

1.§ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.17.) rendelet 

(továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2010. 

évi költségvetésének  

                        a) bevételi főösszegét   365.002 ezer Ft-ban, 

                        b) kiadási főösszegét    365.002 ezer Ft-ban  

állapítja meg. 

 

A bevételi és kiadási előirányzaton belül, az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 

finanszírozása 29.011 ezer forint halmozódást jelent.    

 

(2) Az (1) bekezdés a) pontban megállapított bevételek forrásonkénti, a b) pontban 

meghatározott kiadások jogcímenkénti megoszlását, az 1. melléklet tartalmazza. 

  

(3) Az önkormányzati költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi, illetve kiadási 

előirányzatait mérlegszerűen a 10. melléklet tartalmazza.” 

 

2. § A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételek címenkénti megoszlását a 2., a 2/a, 2/b, 2/c és a 

2/d, a kiadások címenkénti megoszlását 3. 3/a, 3/b, 3/c és 3/d melléklet tartalmazza.  

 

(2) Az önkormányzatot megillető – közvetlenül és felhasználási kötöttség nélkül 

felhasználható – normatív állami hozzájárulás és a normatív kötött valamint kötött 

központosított előirányzat részletezését a 9. melléklet tartalmazza.” 

 

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

 

„4. § A képviselő-testület a  2.§-ban megállapított kiadási előirányzatait az önkormányzatnál 

és intézményeinél 45 főfoglalkozású költségvetési létszámkerettel és 5 közcélú foglalkoztatási 

létszámmal  - a következők szerint határozza meg ezer forintban: 

 

 

 

 



 2 

a) Működési kiadások                342.011 ezer Ft 

    ebből: 

 aa) Személyi juttatások     98.758 ezer Ft 

 ab) Munkaadókat terhelő járulékok    24.121 ezer Ft 

 ac) Dologi kiadások               122.380 ezer Ft 

 ad) Átadott pénzeszközök     36.146 ezer Ft 

 ae) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások    9.387 ezer Ft 

 af) Tartalék       51.219 ezer Ft 

 

b) Felhalmozási kiadások      22.991 ezer Ft 

    ebből: 

 ba) Beruházások      14.380 ezer Ft 

 bb) Felújítás         6.327 ezer Ft 

 bc) Felhalmozás célú pénzeszköz átadás     2.284 ezer Ft” 

  

3. § A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti 

részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak feladatonkénti ütemezését az 5. melléklet 

tartalmazza. 

 

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei támogatásának részletezését a 6. melléklet 

tartalmazza.” 

 

4. § A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § Az általános és céltartalék előirányzat: 

 

Az Önkormányzat és intézményei tartaléka: 51.219 ezer Ft,  

 

ebből: 

a) céltartalék: 

aa) Községi rendezvényekre:  9.995 ezer Ft 

ab) Gyes-ről visszatérő pedagógus bére és járulékai  1.339 ezer Ft 

ac) Csapadékvíz elvezetésre                                              24.956 ezer Ft 

   

b) általános tartalék:                                           14.929 ezer Ft.” 

 

5. § A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 

7. melléklet mutatja be.” 
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6. § A rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási és likviditási 

ütemtervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.” 

 
7. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2)  A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A rendelet 2/a. melléklete helyébe a 2/a. melléklet lép. 

(4) A rendelet 2/b. melléklete helyébe a 2/b. melléklet lép. 

(5) A rendelet 2/c. melléklete helyébe a 2/c. melléklet lép 

(6) A rendelet 2/d. melléklete helyébe a 2/d. melléklet lép 

 

8. § (1) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(2) A rendelet 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet lép. 

       (3) A rendelet 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet lép. 

 (4) A rendelet 3/c. melléklete helyébe a 3/c. melléklet lép. 

(5) A rendelet 3/d. melléklete helyébe a 3/d. melléklet lép. 

 (6) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 

9. § (1) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

 (2) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

       (3) A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

       (4) A rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

       (5) A rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(6) A rendelet 10 melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

 

10. §  E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

  Balassa Balázs     Lutár Mária 

   polgármester        körjegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék 

 

A rendelet kihirdetve: 2010. augusztus 16. 

 

 

Lutár Mária 

 körjegyző 

 


