
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
3/2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete 

a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2011.évi 
költségvetésérıl szóló 2010.évi CLXIX. törvényben, az államháztartásról szóló, többször módosított 
1992.évi XXXVIII. törvény (a továbbiak Áht.) 65.§ (1) bekezdésében, az államháztartás mőködési 
rendjérıl szóló - többször módosított 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Ámr.) 
elıírtakra figyelemmel  a 2011. évi költségvetésrıl szóló 3/2011.(II.24.) rendeletét (továbbiakban: R.) 
az alábbiak szerint módosítja: 
 

                        1. §. 
 

(1) A Képviselı-testület az intézményekre átruházott hatáskörben 2011. I-XII. hónapban 
végrehajtott elıirányzat-módosítások, a központi állami támogatások alapján a R. 3. §-ában 
megállapított  
kiadási fıösszeget                               15.855 ezer Ft-tal 
bevételi fıösszeget                15.855 ezer Ft-tal megemeli. 
 

2. §. 
 

A R. 3. § (1) bekezdés a) pontja, a 4. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetése 
 a) módosított bevételi fıösszegét  1.869.471 ezer Ft-ban állapítja meg. 
 
 

        3. §. 
 
A R. 3. § (1) bekezdés b) pontja, az 5. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
 b) módosított kiadási fıösszegét  1.869.471 ezer Ft-ban állapítja meg. 
 
 

      4. §. 
 
A R. 3. § (1) bekezdés c) pontja, a 6. § (1) bekezdése c, pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
 c) tartalékokat a kiadásokon belül  738.184 ezer forintban állapítja meg. 
 

    5. §. 
 
A R. 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(2) A Képviselı-testület a tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 1.074.892 e Ft-ban, a 
tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 1.131.287 e Ft-ban állapítja meg. Az 56.395 e Ft hiány 
összege a tartalék keretét csökkenti. 
 
 
 



 6. §. 
 
(1) A kiadási fıösszegen belül a költségvetési elıirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

                             330.602  e Ft    személyi juttatás 
                                     82.524 e Ft     befizetési kötelezettség 
                                   350.784  e Ft    dologi kiadás 
    38.729  e Ft     pénzeszköz átadás 
                                     36.136  eFt     segélyezés 
         780  e Ft     lakásépítési kölcsön 
                                              291.732  e Ft     felhalmozási és felújítási kiadás 
                                              738.184  e Ft     tartalék 
 

7. §. 
 
 (1)   A Kvr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 (2)   A Kvr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 
(3)   A Kvr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 
(4)   A Kvr. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. 
(5)   A Kvr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. 
(6)   A Kvr. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. 
(7)   A Kvr. 7. számú mellékletet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. 
(8)   A Kvr. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. 
(9)   A Kvr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. 
 (10)  A Kvr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. 

 
8. §. 

 
 Jelen rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. 
 
 
 

Vincze József                        Dr. Percze Tünde 
   polgármester                                                   jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetve:  2012. február 28. 
 
 

Dr. Percze Tünde  
    jegyzı 

 
 


