
 1

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
 

10/2010. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 
3/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete  

az államháztartásról szóló  
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás  alapján  

az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és 
mőködtetésérıl szóló megállapodás  

6.11 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró  
Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta Önkormányzata Képviselı-testületei 

véleményének kikérésével 
a helyi önkormányzatokról szóló  

1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  
a következıket rendeli el:  

 
 

1. §  Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
“3. § A Képviselı-testület Alap Község Önkormányzat – beleértve a címrendet alkotó 
költségvetési szerveket – 2010. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 387.447.000 Ft-ban, 
kiadási fıösszegét 387.447.000 Ft-ban állapítja meg.” 

 
2. § A rendelet 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

“4. §  (1) Alap Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési 
bevételeit forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.  
 
(2) Alap Község Önkormányzat mőködési és felhalmozási, tıke jellegő bevételeinek mőködési 
cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.” 

 
3. §  A rendelet 5. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

“5. §  (1) Alap Község Önkormányzat és költségvetési szervei mőködési kiadásainak 
elıirányzata 358.700.000 Ft, ebbıl 
a) a személyi jellegő kiadások összege      148.028.000 Ft, 
b) a munkaadókat terhelı járulékok összege      37.039.000 Ft, 
c) a dologi jellegő kiadások összege       84.004.000 Ft, 
d) az átadások, támogatások összege       70.197.000 Ft, 
e) a hiteltörlesztés összege          4.943.000 Ft, 
f) a tartalék összege         14.489.000 Ft. 
 
(2) A Képviselı-testület Alap Község Önkormányzat és költségvetési szervei mőködési és 
fenntartási kiadási elıirányzatait kiemelt elıirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg. 
 
(3) Alap Község Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok 
elıirányzatát szakfeladatonként, a dologi és folyó kiadások elıirányzatát szakfeladatonként a 
4. melléklet rögzíti.” 
 

4. §  A rendelet 6. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:  
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„6. §  (1) Alap Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak összege 28.747.000    Ft, 
ebbıl 

a) felújítások elıirányzatának összege             25.925.000 Ft, 
b) beruházások elıirányzatának összege (új tárgyi eszköz beszerzés)           2.822.000 Ft. 
 

(2)  Alap Község Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, felhalmozási kiadásait 
feladatonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”  

 
5. §  (1) A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

“7. §  (1)  Alap Község Önkormányzat általános tartaléka 14.489.000 Ft, amely a 
költségvetési év közben elıre nem látható kiadások fedezetéül szolgál.” 

 
 (2) A rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

“7. §  (3)  Alap Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mőködési célú 
költségvetési hiánya: 66.375.000 Ft. A mőködési célú hiány tervezett összegének belsı 
finanszírozására az elızı évi pénzmaradvány igénybevétele szolgál, külsı finanszírozására 
számlavezetı pénzintézettıl mőködési célú hitel igénybevétele nyújthat fedezetet.” 

 
6. §  A rendelet 8. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:  
 

“8. §  Alap Község Önkormányzatának mőködési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait 
tájékoztató jelleggel mérlegszerően a 6. melléklet adja meg. Ezen melléklet mutatja a 
költségvetési évet követı két év várható elıirányzatait is.”  

 
7. §  A rendelet 9. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

“9. §  Alap Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak elıirányzatait éves 
bontásban a 7. melléklet tartalmazza.” 

 
8. §  A rendelet 11. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

“11. § Alap Község Önkormányzat elıirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet 
tartalmazza.” 

 
9. §  (1)  A rendelet 1., 2., 3., 4., 5. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5. melléklete lép. 
 
 (2)  Ez a rendelet kihirdetését követı nap lép hatályba.  
 
 
 
 

Méhes Lajosné      Nyikosné Katzenberger Erika 
 polgármester              körjegyzı 

 
 
 
Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került: 
Alap, 2010. szeptember 22.  
 
 
        Nyikosné Katzenberger Erika 
                körjegyzı 
 


