
Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
11 /2011. ( V.25.) önkormányzati rendelete  

a 2011. évi önkormányzati költségvetésr ől és a költségvetés végrehajtásának 
szabályairól szóló 2/2011. (II.9.) önkormányzati re ndelete módosításáról 

 
 

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 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 
 

Bevételek főösszegét 56.890 E Ft 
Kiadások főösszegét 103.370 E Ft 
Költségvetési hiány    46.480E Ft 
    Működési hiány 8.293 E Ft 
    Felhalmozási hiány 38.187 E Ft 
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom 
nélküli bevételek 

 

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 46.480 E Ft 
                         Működési célú igénybevétel 7.003 E Ft 
                         Felhalmozás célú igénybevétel 38.187 E Ft 

 
 

60.005 E Ft Működési bevételek főösszegét                     
60.005 E Ft Működési kiadások főösszegét 

0 E Ft  Működési forráshiány 
 

45.904 E Ft Felhalmozási bevételek főösszegét 
45.904 E Ft Felhalmozási kiadások főösszegét 

0E Ft  Felhalmozási forráshiány 
 
állapítja meg. 
 
A 1.290 E Ft működési forráshiányt a költségvetésben rövid lejáratú hitelként szerepeltetjük ( 
működési) a fedezet megteremtése érdekében a polgármester gondoskodik a hitelkérelem 
határidőben történő benyújtásáról külön képviselő-testületi döntés alapján. 
 
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 
 

7.320 E Ft Személyi jellegű juttatások 

1.729 E Ft Munkaadókat terhelő járulék 

26.392 E Ft Dologi-folyó kiadás 

21.634 E Ft Támogatásértékű működési kiadás 

673 E Ft Non-profit szervek támogatása 



             2.786 E Ft Társadalom és szociálpolitikai juttatások 
                 471 E Ft   Működési tartalék 

13.668 E Ft Felújítás 

24.450 E Ft  Intézményi beruházás 

6.786  E Ft Felhalmozási tartalék 

 
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 
 

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

2.531 E Ft Intézményi működési bevételek 

39.689 E Ft Önkormányzatok sajátos működési bevétele 

8.330 E Ft Támogatások, kiegészítések  

2.500 E Ft Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 

2.000 E Ft Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 

4.630 E Ft Támogatásértékű bevétel 

3.048 E Ft Kölcsönök igénybevétele 

 

az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

 

(4) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti 

megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a Rendelet 3. számú melléklete alapján 

határozza meg a képviselő-testület. 

 

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel 

– mérlegszerűen önkormányzati szinten a 5/a és 5/b. számú melléklet szerint állapítja meg a 

képviselő-testület. 

2.§  Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei, módosítás utáni előirányzatát a 
3,4,5/a,5/b,6/a,6/b 9/a,9/b,10,11,12,17,20 számú mellékletek tartalmazzák 
 

3.§  (1) Ez a rendelet 2011. május 26-án lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti.  

 

(2) Hatályukat vesztik a Rendelet  3,4,5/a,5/b,6/a,6/b,7,8,9/a,9/b,10,11,12,17,20 sz. 

mellékletei. 

 

 
 

…………………………………. ……………………………………………. 
Dérné dr. Varga Katalin Havrancsik Tibor 

megbízott körjegyző polgármester 



 


