
Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2011.(VI…...) rendelet-tervezet 

 
Lengyeltóti Város Önkormányzata 2011. évi költségvetését megállapító 

4/2011.(II.25.) rendeletének módosításáról 
 

 
A rendelet bevezető részének a helyébe az alábbi szövegezés lép: 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-
ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az önkormányzat feladatkörében az 
Ötv.91.§.(1) bekezdése alapján Lengyeltóti Város Önkormányzata (a továbbiakban:  
önkormányzat) 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 
 

 
 

A rendelet 2.§ (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

2.§ 
 

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési 
szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek 
felsorolását az 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez tartalmazza. 

 
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek 

külön címet alkotnak az 1. melléklet a 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez .  
 

I. 
 

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke 
3. §. 

 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011.évi költségvetésének 

 
a) tárgyévi költségvetési bevételét   740 544 e Ft 
 

aa) működési költségvetési bevételét  578 209 e Ft 
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 162 335 e Ft 

  
 b) tárgyévi költségvetési kiadását   918 382 e Ft-ban 

ba) a működési célú kiadásokat   673 408 e Ft-ban 

ebből: 
- személyi jellegű kiadások     210 285 e Ft-ban 
- munkaadókat terhelő járulékok      50 736 e Ft-ban 
- dologi jellegű kiadások     253 576 e Ft-ban 
- ellátottak pénzbeli juttatásai               0 e Ft-ban 
- szociális célú pénzbeli juttatások      73.198 e Ft-ban 
- speciális célú támogatások                0 e Ft-ban 



- támogatás értékű működési kiadás      74.480 e Ft-ban 
- működési célra átadott Áht-n kívülre      8.363 e Ft-ban 
- az általános tartalékot        1.000 e Ft-ban 
- a céltartalékot         1 770 e Ft-ban 

bb) a felhalmozási célú kiadást   244.974 e Ft-ban 

ebből: 
-  beruházások összegét      105 324 e Ft-ban 
-  felújítások összegét                                                   5.000 e Ft-ban 
-  egyéb felhalmozási kiadások                                     3.746 e Ft-ban 
-  támogatás értékű felhalmozási kiadás                      67.765 e Ft-ban 
- felhalmozási célú p.eszköz átadás Áht-n kívülre        1.700 e Ft-ban 
- felhalmozási tartalék                                                  61.439 e Ft-ban 

 
c) költségvetési hiányát    180 022 e Ft-ban 
 ca) működési költségvetési hiányát   95 534 e Ft-ban 
 cb) felhalmozási költségvetési hiányát   84.488 e Ft-ban 
 
d) előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 95 348 e Ft-ban 
      da) d)pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 

          10 860 e Ft-ban 
      db) d) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát  
          84.488 e Ft-ban 
 
e) finanszírozási célú műveletek bevételét   84.674 e Ft-ban 
    ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét  84.674 e Ft-ban 
    eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét      0 e Ft-ban 
 
f) finanszírozási célú műveletek kiadását    2.184 e Ft-ban 
    fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását     0 e Ft-ban 
    fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását      2.184 e Ft-ban 
állapítja meg. 

 
 
A rendelet I. Fejezet 3.§ (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt 
működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban hagyja jóvá a 2. 
melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez. 

 
(2) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső 

finanszírozására szolgáló, az Áht. 8/A. §.(3) bekezdés a)-b) pontjában 
meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit működési, illetve 
felhalmozási célú tagolásban hagyja jóvá a 3. melléklet a 4/2011.(II.25.) 
önkormányzati rendelethez. 

 
Az önkormányzat bevételei és kiadásai 

4.§.  
 



A rendelet I. Fejezet 4.§ (1) , (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) bekezdése helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 
 
 

(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként tartalmazza a 4. melléklet a 4/2011.(II.25.) 
önkormányzati rendelethez.  

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait tartalmazza a 6. 
melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez.  

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazza a 9. melléklet a 
4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez.  

(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 
költségvetési szervek bevételeit tartalmazza az 5. melléklet a 4/2011.(II.25.) 
önkormányzati rendelethez. 

(5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 
költségvetési szervek kiadásait állapítja meg a 7. melléklet a 4/2011.(II.25.) 
önkormányzati rendelethez. 

(6) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetését hagyja jóvá a 7. melléklet a 
4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez. 

 
(7) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként hagyja jóvá a 14. melléklet a 

4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez. 
 

(8) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként állapítja meg a 15.  
melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez. 

 
(9) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint 

költségvetési szervenként e rendelet 12.számú melléklete szerint állapítja meg. 
4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez. 

 
(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát hagyja 

jóvá a 12. melléklet a  4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez. 
 

(11) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, 
projektek bevételeit, kiadásait állapítja meg a 11. melléklet a 4/2011.(II.25.) 
önkormányzati rendelethez. 

 
Általános és céltartalék 

7.§. 
 
A rendelet I. Fejezet 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 63 209 e Ft összegben állapítja 
meg a 13. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez.  

 
          melyből a működési céltartalékát                    1 770 e Ft, 

                      felhalmozási céltartalékát       61.439 e Ft, 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 

                                                      1 000 ezer Ft összegben állapítja meg. 
 



 
Több éves kihatással járó feladatok 

 
8. §. 

 
A rendelet I. Fejezet 8.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 16. melléklet a 
4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez fogadja el azzal, hogy a későbbi évek 
előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 
 
 

Kisebbségi önkormányzat költségvetése 
 

9. §.  
A rendelet I. Fejezet 9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A képviselő-testület a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését - a kisebbségi 
önkormányzat határozata alapján - változatlan tartalommal építi be a költségvetésébe, melyet 
a 10. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez tartalmazza. 
 

Előirányzat-felhasználási ütemterv 
 

10. §.  
 

A rendelet I. Fejezet 10.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A 2011.évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi 
bontásban  tartalmazza a 17. melléklet a 4/20114.(II.25.) önkormányzati rendelethez. 
 

Támogatások 
 

11. §. 
A rendelet I. Fejezet 11.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást 
tartalmazza a 18. rendelet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez. 

 
Támogatási szerződés 

 
20. §. 

A rendelet II. Fejezet 20.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(1) A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtását követően döntést hoz. A döntést 
követő 10 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról. 

 
 
 
 
 



III.  
Záró rendelkezések 

 
23. §. 

 
(2) E rendelet a kihirdetés napján: 2011. június 29-én lép hatályba. 
 
Lengyeltóti, 2011. június 23. 
 

 
   Zsombok Lajos     Dr. Szatmári Ibolya 
  polgármester                                                                   jegyző 

  
 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet 2011. június 29-én kihirdetésre került. 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya  
jegyző 


