
                                       Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2011. (XII. 22.) rendelete

Tét Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról

Tét Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
65.§ (1) bekezdésében;  a helyi  önkormányzatok és  szerveik,  a köztársasági  megbízottak,  valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) 
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi módosított költségvetését

681 843 eFt bevétellel
735 481     eFt kiadással  
  53 638 eFt forráshiánnyal
ebből működési célú forráshiány        29 273 eFt
ebből felhalmozási célú forráshiány   24 365 eFt

állapítja meg.

Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételi előirányzatát 54 590 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadási előirányzatát 54 590 ezer Ft-ban
ebből:
- - a beruházások összegét 33 020 ezer Ft-ban
- - a felújítások összegét 21 570 ezer Ft-ban
- az intézményi felhalmozások összegét ---
- a működési célú bevételt 642 323 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 680 891 ezer Ft-ban
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 380 824 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 95 075 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat 154 830 ezer Ft-ban
-társadalom és szoc. pol juttatások 35 682 ezer Ft-ban
-működési  célú  pénzeszköz  átadás 
államháztartáson kívülre

5 180 ezer Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatása 1 300 ezer Ft-ban ” 

2.§.
Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Kukorelli László Bereczkiné dr Kovács Piroska
polgármester     jegyző

Kihirdetési záradék:
E  rendeletet  Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2011.  december  21-ei  testületi  ülésen 
fogadta el.

Kihirdetve: 2011. december 22. Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző


