
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…../2012. (…..) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 

1/2011. (III. 08.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 

1. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 

1/2011. (III. 08.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ktgr.) 2. §-a helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  

 

„Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés bevételi 

főösszegét, 107.753 Ft – ban, kiadási főösszegét 107.753 Ft – ban állapítja meg.” 

 

2. § A Ktgr. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen 

állapítja meg: 

a) személyi jellegű kiadások 14.879.000 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok 4.435.000 Ft 

c) dologi jellegű kiadások  56.681.000 Ft 

d) működési pénzeszköz átadás, támogatások 14.218.000 Ft 

e) általános tartalék 10.100.000 Ft 

f) felhalmozási kiadások   5.260.000 Ft 

g) felújítási kiadások                                                      2.180.000 Ft.” 

 

3. § (1) A Ktgr.  

a) 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete; 

b) 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete;  

c) 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete; 

d) 4. melléklete helyébe a jelen rendelet  4. melléklete; 

e) 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete; 

f) 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete; 

g) 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete; 

h) 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete; 

lép.  

(2) A Ktgr. kiegészül a  

a) jelen rendelet 9. melléklete szerinti 9. melléklettel, mely a Kékkút-Mindszentkálla 

Körjegyzőség bevételeit jogcím-csoportonként tartalmazza;  

b) jelen rendelet 10. melléklete szerinti 10. melléklettel, mely a Kékkút-Mindszentkálla 

Körjegyzőség kiadásait kiemelt előirányzatonként tartalmazza. 

 

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő harmadik napon 

hatályát veszti. 
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