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

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2011.(VIII.01.)) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949.évi XX. törvény 44/A.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésben, az
Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §. A „R” 3 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények és önkormányzat nem
intézményi együttes 2011. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét
3.083.118 eFt-ban
Bevételek:
- intézményi működési bevétel
- Önk. sajátos működési bev. – helyi adók
- átengedett központi adók
- költségvetési támogatások
- egyéb sajátos folyó bevételek
- támogatás értékű bevételek
- átvett pénzeszköz ÁHT-on kívül (működési)
- pénzmaradvány
- tagi hitel
- tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése
- támogatás értékű bevételek
- átvett pénzeszköz ÁHT-on kívül (fejlesztési)
- sajátos felhalmozási bevételek
- kölcsönök visszatérülése
- pénzmaradvány
Költségvetési bevétel összesen:

Bevétel mindösszesen:

379.854 eFt
200.333 eFt
194.870 eFt
231.725 eFt
1.534 eFt
76.767 eFt
0 eFt
12.919 eFt
60.000 eFt
45.505 eFt
1.334.101 eFt
0 eFt
386.420 eFt
2.090 eFt
157.000 eFt
3.083.118 eFt

3.083.118 eFt

1

Kiadás:
- személyi jellegű juttatás
- munkaadókat terhelő járulék
- dologi és egyéb folyó kiadások
- támogatás értékű kiadások
- pénzeszköz kiadás ÁHT-on kívülre
- szociálpolitikai ell. és egyéb jutt.
- tartalék (működési)
- felújítások
- beruházások, beszerzések
- speciális célú támogatások
- egyéb felhalmozási kiadás
- tartalék (fejlesztési,kötött felhaszn.)
Kiadások mindösszesen:

359.824 eFt
89.770 eFt
423.436 eFt
3.197 eFt
30.781 eFt
54.212 eFt
30.553 eFt
56.743 eFt
1.942.124 eFt
0 eFt
11.478 eFt
81.000 eFt
3.083.118 eFt

állapítja meg.

2. §. A módosult bevételek, illetve kiadások bontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §. E rendelet 2011. augusztus 01. napján lép hatályba.

Velence, 2011. július 18.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Velence, 2011. augusztus 01.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző
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