
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2011. (VIII. 10.) számú önkormányzati rendelete 
 
 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről alkotott 2/2011. (II. 15.) számú rendelet 
módosításáról 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) 
bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján – a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 
szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltakra tekintettel – Vámospércs Városi Önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről, pénzügyi tervéről alkotott 2/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A 2. §  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 
A Képviselő-testület Vámospércs Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi 
költségvetését 
 
  1 286 506  eFt bevétellel 
  1 503 192 eFt kiadással 
     216 686 eFt forráshiánnyal 
 
állapítja meg a 2. sz. melléklet szerint. 
 

2. § 
 
A 3.§ az alábbiak szerint módosul: 
 
 

(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget bevételi 
forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
 
 Intézményi működési bevételek: 82 246 eFt 
                    Ebből: felhalmozási célú:         25 812 eFt 
             működési célú:              56 434 eFt 
 
 Önkormányzat sajátos működési bevételei: 281 109 eFt 
                     Ebből: felhalmozási célú:                  0 eFt 
              működési célú:            281 109 eFt 
 
 Önkormányzat költségvetési támogatása: 502 547 eFt 
                     Ebből: felhalmozási célú:                 0 eFt 
              működési célú:           502 547 eFt 
 
 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele: 11 425 eFt 
 
 Támogatásértékű bevételek: 266 164 eFt 
                     Ebből: felhalmozási célú:        94 586 eFt 



              működési célú:           171 578 eFt 
 
              
 Véglegesen átvett pénzeszközök: 1 135 eFt 
                     Ebből: felhalmozási célú:                      0 eFt 
              működési célú:                    1 135 eFt 
 
 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 141 880 eFt 
                    Ebből: felhalmozási célú:             141 880 eFt 
                                 működési célú:                             0 eFt 
               
                      

3. § 
 
A 4.§ az alábbiak szerint módosul: 
 

(1) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeget kiemelt   
előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
 Személyi juttatások: 426 373 eFt 
 
 Munkaadókat terhelő járulékok: 118 025 eFt 
 
 Dologi kiadások: 360 709 eFt 
                      Ebből: felhalmozási célú:         11 613 eFt 
                   működési célú:           349 096 eFt 
 
 Önkormányzat által folyósított ellátások: 213 793 eFt 
 
                          Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai: 6 376 eFt 
 
 Támogatásértékű működési kiadások: 4 081 eFt 
 
 Végleges pénzeszköz átadások: 25 659 eFt 
                      Ebből: felhalmozási célú:         16 415 eFt 
                   működési célú:               9 244 eFt 
   
 Felújítás: 1 200 eFt 
                          
                         Beruházás: 213 376 eFt  
 
                         Hiteltörlesztés, kötvénybeváltás: 102 297 eFt 
                         Ebből: felhalmozási célú:      31 099 eFt 
                  működési célú :          71 198 eFt 
 
 Tartalékok: 31 303 eFt 
                          Ebből: felhalmozási célú:               0 eFt 
                   működési célú :          31 303 eFt 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. § 

 
 
A Képviselő-testület a 7. § (2) és (4) bekezdéseket az alábbiak szerint módosítja: 
 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges likviditás 
folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 75 000 E Ft folyószámlahitel 
rendelkezésre állását engedélyezi. 
 
(2) A Képviselő-testület a 75 000 E Ft likvid hitel, és a munkabérhitel igénybevételére 
szükség szerint felhatalmazza a polgármestert. A soron következő képviselő-testületi ülésen a 
polgármester beszámol a hitel igénybevételéről. Külön képviselő-testületi döntés ezen hitelek 
felvételéhez nem szükséges. 
 

5.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon 
gondoskodik.  
 
 
 
Vámospércs, 2011. augusztus 10. 
 
 
 
 
 

Ménes Andrea                                                                              Kanyóné Papp Klára 
        polgármester                                                                                                      jegyző 
 
 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Vámospércs, 2011. augusztus 10. 
 
 
   Kanyóné Papp Klára 
    jegyző 
 


