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VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
           KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
------------------------------------------------------ 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(III.08.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésben, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
65. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.§. (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:  
 
1. §. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(III.08.) önkormányzati 
rendelet 3 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények és önkormányzat nem 
intézményi együttes 2010. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszegét                2.722.179 eFt-ban 
 
Bevételek: 
- intézményi működési bevétel      261.786 eFt 
- Önk. sajátos működési bev. – helyi adók     225.720 eFt 
- átengedett központi adók       205.357 eFt 
- költségvetési támogatások       220.481 eFt 
- egyéb sajátos folyó bevételek          1.073 eFt 
- támogatás értékű bevételek         93.811 eFt 
- átvett pénzeszköz ÁHT-on kívül (működési)        1.175 eFt 
- pénzmaradvány            6.815 eFt 
- tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése                390.573 eFt 
- támogatás értékű bevételek                  447.431 eFt 
- átvett pénzeszköz ÁHT-on kívül (fejlesztési)        1.025 eFt 
- sajátos felhalmozási bevételek               53 eFt 
- kölcsönök visszatérülése           1.880 eFt 
- pénzmaradvány                   864.999 eFt 
 Költségvetési bevétel összesen:             2.722.179 eFt 
 
    

Bevétel mindösszesen:           2.722.179 eFt 
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Kiadás: 
- személyi jellegű juttatás       369.220 eFt 
- munkaadókat terhelő járulék        89.782 eFt 
- dologi és egyéb folyó kiadások      705.807 eFt 
- támogatás értékű kiadások           4.610 eFt 
- pénzeszköz kiadás ÁHT-on kívülre        21.683 eFt 
- szociálpolitikai ell. és egyéb jutt.        49.152 eFt 
- tartalék (működési)            2.778 eFt 
- felújítások         218.460 eFt 
- beruházások, beszerzések               1.130.863 eFt 
- speciális célú támogatások                 0  eFt 
- egyéb felhalmozási kiadás         70.463 eFt 
- tartalék (fejlesztési)                              0 eFt 
 
   Kiadások mindösszesen:           2.722.179 eFt 
 
állapítja meg. 
 
 
2. §. A módosult bevételek, illetve kiadások bontását az 1. melléklet tartalmazza. 
 
 
3. §. E rendelet 2011. április 18. napján lép hatályba. 
 
 
Velence, 2011. április 04. 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes  dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került: 
 
Velence, 2011. április 18. 
 
 
 dr. Papp Gyula Gábor 
 címzetes főjegyző 
 


