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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lengyeltói Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 24-én a 4/2011.(IV.25.) 
számú rendeletével alkotta meg Lengyeltóti Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendeletét. A költségvetési rendeletet módosítani szükséges a következők miatt: 
 
1./352/2010.(XII.30.) Kormányrendelete értelmében a költségvetési szerveknél dolgozó 
foglalkoztatottak az SZJA változások miatt 2011. évben bérkompenzációban részesülnek a 
rendelet szabályai értelmében. Önkormányzatunk 2011. június 30-ig 1 358 620.- Ft-t 
támogatást kapott. Ez az eredeti költségvetési előirányzatban nem szerepelt, ezért a 
költségvetési előirányzatot ennek megfelelően szükséges módosítani. 
  
Előirányzat változás: 
 
Bevételi előirányzat változás:  
Egyéb központosított előirányzat + 1 359 ezer Ft 
Bevételi előir.változás összesen + 1 359 ezer Ft 
 
Kiadási előirányzat változás 
Működési tartalék + 1 359ezer Ft 
Kiadási előir.változás összesen + 1 359 ezer Ft 
 
2./ A Lengyeltóti belterületi vízrendezésre II. ütemére kapott az önkormány 632 869.- Ft 
Központosított támogatást, valamint Lakósság közműfejlesztési támogatásra érkezett a 
központosított előirányzaton belül 72 065.- Ft . A belterületi vízrendezésre kapott támogatás 
/633  ezer Ft/ összege az eredeti költségvetésben szerepelt, csaknem  központosított 
támogatásként, hanem mint beruházási célú támogatási bevétel központi költségvetési 
szervtől, ezért a fejlesztési célra átvett pénzeszközök összegét ezzel az összeggel csökkenteni 
kell, míg a központosított előirányzatok előirányzatait szükséges 633 ezer Ft-tal megemelni. 
Ezen kívül a központosított előirányzatokat még a közműfejlesztési támogatással meg kell 
emelni.  
 
Bevételi előirányzat átcsoportosítás 
Tám.ért.fejl.c.p.eszköz átvétel közp.ktgvet szervtől -633 ezer Ft 
Központosított előirányzat                                                + 633 ezer Ft 
Bevételi előirányzat változás      0.- Ft 
 



Bevételi előirányzat változás: 
Központosított előirányzat      +72 ezer Ft 
Bevételi előirányzat változás összesen                +72 ezer Ft 
 
Kiadási előirányzat változás: 
Beruházási c.p.eszköz átadása háztartásoknak   + 72 ezer Ft  
     
 
A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak változását az előterjesztés 
mellékletei tartalmazzák. Az előirányzat változások átvezetése után Lengyeltóti Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi módosított bevételi és kiadási 
előirányzata 921 997 ezer Ft lesz. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben bemutatott 
előirányzat-változásokat jóváhagyja, és Lengyeltóti Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának a 2011. évi költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatát 921 997 
ezer Ft-ban hagyja jóvá. 
 
 
Lengyeltóti, 2011. augusztus 25. 
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