
 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.11.) rendelet módosításáról 

 

Tárnokréti Község Önkormányzatának 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 2011. évi 

CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének a) és f) pontjában valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi 

költségvetéséről szóló 1/2011.(II.11.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. 

 
1.§. 

(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban R.) 4. §-ában meghatározott bevételek köre az alábbiak szerint módosul: 
 

BEVÉTELEK:                    C Í M 
Előző 

előirányzat 

Módosítás 

összege 

Új /mód./ 

előirányzat 

I. Működési bevételek    

3. Működési támogatások    

3.4. Normatív, kötött felhasználású támogatások 2.245 -919 1.326 

3.5. Egyéb központi támogatás   + 49 49 

4. Egyéb működési bevételek    

4.1. Támogatásértékű műk. bevételek 750 + 755 1.505 

II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek    

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek    

1.3. Pénzügyi befektetések bevételei  107 + 4.137 4.244 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 27.030 + 4.022 31.052 

 
 

(1) A R. 5. §-ában meghatározott kiadások köre az alábbiak szerint módosul: 

 

KIADÁSOK:                    C Í M 
Eredeti 

előirányzat 

Módosítás 

összege 

Új /mód./ 

előirányzat 

1. Önkormányzat hivatala    

Személyi juttatások 3.100 -506 2.594 

Munkaadót terhelő járulékok  820 -137 683 

Működési célú átadás ÁHT-n kívülre   + 2.300 2.300 

Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel  + 50 50 

Tartalékok  + 1.280 1.280 

Összesen 12.119 + 2.987 15.106 

3. Falugondnoki szolgálat    

Személyi juttatások  1.543 + 39 1.582 

Munkaadót terhelő járulékok 358 + 10 368 

Összesen 2.710 + 49 2.759 

4. Közösségi Színtér    

Fejlesztési kiadások  1.345 + 121 1.466 

Összesen 3.486 + 121 3.607 

7. Társadalom és szoc. pol. juttatások    

Munkaadót terhelő járulékok  110 + 67 177 

Társadalom- és szoc. pol. juttatások  1.960 + 717 2.677 

Összesen 2.070 + 784 2.854 
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11. Szennyvízprogram    

Fejlesztési kiadások 500 + 81 581 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 27.030 + 4.022 31.052 

 

 
(3) A R. 6. §-ában meghatározott fejlesztési kiadások feladatonként a következőkre változnak: 

1. Önkormányzat hivatala 

- lakáshoz jutás támogatása véglegesen 50 eFt 
4. Közösségi Színtér  

- gép, berendezés beszerzés  + 121 eFt 

11. Szennyvízprogram 

- csatorna-beruházás + 81 eFt 
 

(4) A R. 3. §-ában meghatározott költségvetési bevételek és kiadások főösszege a fentiekkel 

egyidejűleg 31.052 eFt-ra változik. 
A költségvetés főösszegén belül  

- a költségvetési bevételek 31.052 eFt-ra, 

- a költségvetési kiadások 30.668 eFt-ra, 
változnak.  

A költségvetés főösszegén belül 

- a felhalmozási célú bevételek 8.880 eFt-ra, 

- a felhalmozási célú kiadások 9.057 eFt-ra, 
- a működési célú bevételek 22.172 eFt-ra, 

- a működési célú kiadások 21.995 eFt-ra  

változnak. 
A működési célú kiadásokon belül  

- a személyi juttatások 5.725 eFt-ra, 

- a  munkaadót terhelő járulékok 1.635 eFt-ra, 
- a működési célú pénzeszközátadások 4.977 eFt-ra, 

- az általános tartalék 1.280 eFt-ra 

változnak 

 
2.§. 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 

 Jankovits Ferencné dr. Molnár Erika 

 polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék 

 
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. 

Tárnokréti, 2012. február 28. 

 
   

 

             dr. Molnár Erika 

           jegyző 


