
LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

10/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérı szóló 3/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször 
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése 
alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl 
szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2011. 
évi költségvetésérıl a következıket rendeli el: 
 

1.Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2011. évi költségvetése 

1.§ A rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következı lép: 

      A  Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
a.) kiadási fıösszegét 69 915 ezer forintban, 
b.) bevételi fıösszegét 60 073 ezer forintban állapítja meg. 
 

2.Költségvetési bevételek 
Az Önkormányzatnál 

 

2.§ A rendelet 3. § c) és h) pontja helyébe a következı lép: 

A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeit, mőködési és 
felhalmozási cél szerint a következık szerint hagyja jóvá: 
c) Mőködési célú pénzeszközátvétel: 2 857 ezer forint 
h) Összesen: 38 869 ezer forint 

3.§ A rendelet 4. § a következı d), e), f) pontokkal egészül ki, egyben a d) pont g) pontra 
változik: 

A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi állami hozzájárulásokat és 
támogatásokat az alábbiak szerint fogadja el: 
d) Szociális feladatok kiegészítı támogatása: 908 ezer forint 
e) Központosított elıirányzatok: 77 ezer forint 
f) Egyéb központi támogatások: 28 ezer forint 
g) Összesen: 21 046 ezer forint 
 

3. Költségvetési kiadások 
Az Önkormányzatnál 

4.§ A rendelet 5. § a), b), c), e), és g) pontja helyébe a következı lép: 

A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi mőködési kiadásokat az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
a) Személyi juttatások: 7 089 ezer forint 
b) Munkaadókat terhelı járulékok: 1 484 ezer forint 
c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 13 908 ezer forint 
e) Szociálpol. támogatások és egyéb juttatások: 2 663 ezer forint 
g) Összesen: 39 919 ezer forint 



7. Záró és egyéb rendelkezések 

6.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. 

 

Lovas, 2011. szeptember 13. 

 

 

 

 Ferenczy Gáborné PH. Tóth Gáborné 
 polgármester körjegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
Paloznak 2011. szeptember 30. 
 
 
 Tóth Gáborné  
 körjegyzı 
 


