
 

 
Vanyola Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

10/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

 

Vanyola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi 

CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 

önkormányzatokról szóló törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

 
 

1. § A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését 
 

65.488 e Ft Költségvetési bevétellel 

100.589 e Ft Költségvetési kiadással 

35.101 e Ft 

27.001 e Ft 

8.100 e Ft 

Költségvetési hiánnyal 

-ebből működési hiány 

           felhalmozási hiány 

állapítja meg. 

 

 

 

2. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

 

3. §  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

  

 

 

Fehér Mária  Varga Miklós 

körjegyző 

 címzetes főjegyző 

polgármester 

 

 

 

A rendeletet kihirdettük:  

 

Vanyola, 2012. szeptember 13. 

 

         Fehér  Mária 

           körjegyző 

                címzetes főjegyző 
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Vanyola Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló 10/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendeletének 

indokolása 

 

 

Általános indokolás 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésének megfelelően a 

költségvetési rendeletet a Képviselő-testület módosítja 

A 2012. évi költségvetés módosítását a 2012. január 1. és június 30. között 

pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint saját 

bevételek előirányzatának növelése teszi szükségessé. 

 

 

Részletes indokolás 

1-2. §-hoz  

 

 

kiadási főösszegét   98.800 e Ft-ot 

  +1.789 e Ft-tal 

bevételi főösszegét   63.800 e Ft-ot 

  +1.688 e Ft-tal 
 

kell megemelni 

 

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok: 
 

15.343 e Ft személyi jellegű juttatások 

4.745 e Ft munkaadókat terhelő járulék 

38.037 e Ft dologi kiadás, dologi jellegű kiadás 

2.524 e Ft működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre 

6.260 e Ft támogatásértékű működési kiadás 

15.400 e Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 

7.050 e Ft felújítás 

1.755 e Ft beruházási kiadások 

240 e Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás 

1.020 e Ft hitel 

8.215 e Ft tartalék 

 

 

A - dologi és dologi jellegű kiadások előirányzatát -104 e Ft-tal kell csökkenteni, 

- beruházási kiadások előirányzatát + 155 e Ft-tal, 

- járulékok előirányzatát +173 e Ft-tal, 

- pénzforgalom nélküli tartalék előirányzatát + 455 e Ft-tal, 

- társadalom- és szociálpolitikai juttatás előirányzatát + 243 e Ft-tal, 

- személyi juttatások előirányzatát + 410 e Ft-tal, 

- támogatás értékű működési kiadás előirányzatát + 407 e Ft-tal, 

- felújítási kiadások előirányzatát + 50 e Ft-tal kell megemelni. 

 



 3 

3. §-hoz 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban 

meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő 

valamely nap lehet. A rendelet a kihirdetést követő napon hatályba lép. 

 

 

Vanyola, 2012. szeptember 10. 

 

          Varga Miklós 

          polgármester 


