Borsodszirák községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2011.( IX.14.) r e n d e l e t e
A 2011. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
2/2011.(II.17.)önkormányzati rendelet módosításáról.
Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés és a 91.§ (1)
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet
15.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és
Szociális Egészségügyi Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1.§
Képviselő-testület 2/2011.(II.17.) rendelete – továbbiakban R. – 3.§ (1)-(3) bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
3.§ (1) Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését
581.769 e Ft bevétellel
604.195 e Ft kiadással
5.073 e Ft működési;
17.353 e Ft fejlesztési forráshiánnyal állapítja meg.
3.§ (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti
megoszlását e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg a Képviselő-testület.
3.§ (3) Az önkormányzat a forráshiányt működési és fejlesztési célú hitel felvételével kívánja
fedezni.
2. §
A R.4.§-a következők szerint módosul:
4.§ Az önkormányzat hitelállományát lejárat szerinti bontásban tartalmazó kimutatást e
2.számú melléklete tartalmazza.

rendelet

3. §
A R 5.§-a az alábbiak szerint módosul:
5.§ A 3.§-ban megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos
állományi létszámot e rendelet 6/a és 6/b. számú mellékletei tartalmazzák.
4. §
A R.6.§ (1)-(2) bekezdése a következők szerint módosul:
6.§ (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő, a beruházások célonkénti részletezését e
rendelet az 5/a. számú melléklete tartalmazza.
6.§ (2) A felújítási kiadások feladatonkénti részletezését e rendelet 5/b számú melléklete
tartalmazza.
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5. §
A R 7. § (1) és (3) bekezdése a következők szerint módosul:
7. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel
mérlegszerűen e rendelet 4/a , 4/b melléklete tartalmazza.
7.§ (3) Az európai uniós forrásból finanszírozotttámogatással megvalósuló beruházásokat e
rendelet 4/d , a felújításokat a 4/e melléklete tartalmazza.
6.§
A R. 17. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:
17. § (2) Képviselő-testület a létszámkorlátot 34,5 főben állapítja meg.
7.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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polgármester
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A kihirdetés napja: 2011.szeptember 14 napja.
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