
 
TORNASZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 Postacím: 3765 Tornaszentandrás, Hunyadi utca 4.  
Telefon: (48) 453-006, Fax: (48) 552-202, 

E-mail: komjati@komjati.hu 
 
                   Tornaszentandrás község Önkormányzat Képviselő Testülete 
           4/2011.(VIII.10.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi 
költségvetéséről rendelkező 1/2011.(II.15.)önkormányzati  rendelet módosításáról. 
 
                                                         1.§. 
 
A módosítandó  rendelet (továbbiakban :R) 2.§.(2)bek.-ben a „Az önkormányzati 
intézmények címrendjét és az egyes címekhez tartozó alcímeket és szakfeladatokat a rendelet 
I.sz.melléklete tartalmazza” szövegrész  helyébe a „Az önkormányzati kiadások és bevételek 
címrendjét és az egyes címekhez tartozó alcímeket és  szakfeladatokat a rendelet 
I.sz.melléklete tartalmazza” szöveg  lép.  
  
  
                                                          2.§. 
 
Az  R. 3.§.(1.) bek.-ben foglalt a „A Képviselő-testület az önkormányzat 2011.évi 
költségvetésének a. kiadási főösszegét   80.107 e Ft 
                            b. bevételi főösszegét  80.107 e Ft 
összegben állapítja meg.” szövegrész  helyébe  a  „A Képviselő-testület az önkormányzat 
2011.évi költségvetésének a. kiadási főösszegét   80.683 e Ft 
                                           b. bevételi főösszegét  80.683 e Ft 
 
összegben állapítja  meg.” szöveg  lép. 
 
 
                                                          3.§. 
Az R.3.§.(2.) bek.-ben foglalt a „az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú 
bevételi és kiadási  előirányzatokat-tájékoztató  jelleggel- mérlegszerűen a II,és II/a 
mellékletek  tartalmazzák.”szövegrész helyébe a „2011.évi működési és felhalmozási 
bevételeket forrásonként ezen  rendelet  2.  számú  melléklete tartalmazza.” szöveg lép. 
 
                                                          4.§. 
 
Az R.3.§.(3.-)bek.-ben foglalt a „Az (1)bekezdésben  meghatározott bevételi előirányzatok 
bevételi nemenkénti részletezését az 1.sz.melléklet,a kiadási főösszegek és főbb kiadási 
csoportrok szerinti részletezését a 2.sz.melléklet tartalmazza.” szövegrész helyébe a „Az 
önkormányzat működési,fenntartási kiadási előirányzatát a képviselőtestület a következők 
szerint határozza meg: 
 
 
a./-működési kiadások előirányzata összesen:           51.587.-.e Ft,  ebből, 
 



-személyi jellegű  kiadások:                                     9.413.-e Ft, 
-munkaadókat terhelő járulékok:                              2.162.-e Ft, 
-dologi  jellegű  kiadások:                                      27.700.-e Ft, 
-támogatásértékű működési  kiadások:                     4.200.-e Ft, 
-működési célú pénzeszközátadás ÁHT.-n kívül    2.000.-e Ft, 
-társadalom-szociálpolitikai juttatás:                       6.112.-e Ft, 
 
b./-felhalmozási  kiadások összesen:                       28.520.-e Ft, 
    -ebből beruházási kiadás                                      28.520.-e Ft, 
 
 
szöveg  lép. 
 
 
                                                      5.§. 
 
Az R.3.§.(4).-bek.-ben  foglalt „ A képviselő- testület az önállóan  gazdálkodó költségvetési 
szervek létszámkeretét a 2/a.sz,melléklet szerint  határozza meg,míg ennek további 
részletezését a 2/c.sz.melléklet szerint  hagyja  jóvá,a 2011.január 1.-ei állapotnak  
megfelelően”szövegrész helyébe a „a./képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 2 
főben állapítja meg. 
b./2011.-ben a közcélú munkások létszáma (rövid távú) legfeljebb 4 fő lehet” szöveg lép. 
 
 
                                                    6.§. 
 
Az R.3.§.(5).-ben-ben foglalt”A képviselő-testület az önkormányzat elkövetkező hároméves 
kereteit az 5.sz.melléklet határozza meg” szövegrész helyébe  a „ a./a közvetett támogatások 
kimutatását ezen rendelet 3. sz melléklete tartalmazza, 
b./az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített  előirányzat 
felhasználási ütemtervet ezen  rendelet  4. sz. melléklete tartalmazza. 
c./  Európai Uniós forrásból finanszírozott projekt támogatást ezen rendelet 6. sz. melléklete 
tartalmazza.” szöveg lép. 
 
                                                    7.§. 
 
Az R.4.§ (1) bek.-ben foglalt „ A rendelet 3. sz. melléklete a közös intézmények és feladatok 
kiadásainak érintett önkormányzatok közötti felosztását a 4. sz. melléklet pedig az azokhoz 
történő pénzügyi hozzájárulás ütemezését tartalmazza, melynél a nettó finanszírozási rendszer 
szerint kell a támogatást folyósítani.” szövegrész helyébe „ a rendelet 7.sz. melléklete a közös 
intézmények kiadásainak érintett önkormányzatok közötti felosztását és az azokhoz történő 
pénzügyi hozzájárulás ütemezését tartalmazza, melynél a nettó finanszírozási rendszer szerint 
kell a támogatást folyósítani” szöveg lép. 
 
 
                                                   8.§. 
 
Az R.4.§.(2)bek.-ben foglalt „Amennyiben a 4.sz.mellékletben  meghatározott finanszírozási  
terv végrehajtása bármely érintett önkormányzatnak nehézséget okoz úgy- a  
 



 
Körjegyzőségnél,illetve a többi  polgármesternél- a polgármester kezdeményezheti a 
költségvetés felülvizsgálatát,illetve a pénzellátás átütemezését” szövegrész helyébe a 
„Amennyiben a 7.sz.mellékletben meghatározott finanszírozási terv végrehajtása bármely 
érintet önkormányzatnak nehézséget okoz úgy  -  a Körjegyzőségnél,illetve a  többi 
Polgármesternél  -  a polgármester kezdeményezheti a költségvetés felülvizsgálatát,illetve a 
pénzellátás átütemezését.” szöveg  lép. 
 
 
 
                                                      9.§ 
 
Az R.4.§.(3) bek.-ben foglalt a „Amennyiben  a  (6) bekezdésben foglalt költségvetési 
felülvizsgálatra  (korlátozó intézkedésre ) kerülne sor,úgy abban önállóan gazdálkodó 
intézmény vezetőt is be kell vonni” szövegrész helyébe a „Amennyiben a (2)bekezdésben 
foglalt  költségvetési  felülvizsgálatra (korlátozó intézkedés) kerülne  sor,úgy abban az 
önállóan működő és gazdálkodó szerv vezetőit is be kell vonni” szöveg  lép. 
 
 
                                                      10.§. 
 
Az R. 6.§.(1.) bek.-ben foglalt a „A költségvetési  szervek a jóváhagyott előirányzataikat 
az államháztartás  működési  rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. 
Rendeletben  foglaltak  szerint módosíthatják”  szövegrész helyébe a „A költségvetési szervek 
a jóváhagyott előirányzataikat az államháztartás működési rendjéről szóló,többször módosított 
292/2009.(XII.19). Korm.Rendeletben foglaltak  szerint módosíhatják”  szöveg  lép. 
 
 
                                                       11.§. 
 
Az R. 10.§.(4.) bek.-ben foglalt a „Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba,de 
rendelkezéseit 2011.január 1..-től  kell alkalmazni” szövegrész helyébe  a „Ez a rendelet 
2011.február 16.napján lép hatályba,de rendelkezéseit 2011.január 1.-től kell alkalmazni” 
szöveg  lép. 
 
 
                                             Záró  rendelkezések            
 
                                                        12.§. 
 
 
Ezen  rendelet 2011.aug.11.-én  lép hatályba. Hatályát veszti az R.2.§.(1.)bek.-ben, és az 
R.3.§ (7) bek.-ben foglalt rendelkezés. 
 
 
Krajnyák  Dénes                                                                 dr.Osváth  István 
Polgármester                                                                       körjegyző 
 
                                     
  



 
 
  
  
 
  
 
  
  
  
  
 
                                                          
 
  
  
  
 
                                                            
                                                          
 
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  


