
Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……../2011.(VIII.31.) rendelete 

Lengyeltóti Város Önkormányzata 2011. évi költségvetését megállapító 4/2011.(II.25.) 
rendeletének módosításáról 

/tervezet/ 
 
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 költségvetését  rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ A rendelet I. fejezete A költségvetés bevételei és kiadásainak fő összege, hiány 
mértéke az alábbiak szerint módosul. 

 
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   741 975 e Ft 
 

aa) működési költségvetési bevételét  579 568 e Ft 
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 162 407 e Ft 

  
 b) tárgyévi költségvetési kiadását   921 997 e Ft-ban 

ba) a működési célú kiadásokat   674 767 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        2359 e Ft-ban 
- a céltartalékot         1 770 e Ft-ban 

bb) a felhalmozási célú kiadást   245 046 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        1.772 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. 
 

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 

                                                      2 359 ezer Ft összegben állapítja meg. 
 

Több éves kihatással járó feladatok 
 

8. §. 
 

 
E rendelet egységes szerkezetben hatályos: 2011. szeptember 1. 
 
 
Lengyeltóti, 2011. augusztus 31. 
 

    
 Dr. Szatmári Ibolya  

Jegyző 
 


