
 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8/2010. (IX.15.)számú  önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.29.) számú rendelet 

módosításáról  
 
 
 

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. §-ban kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről szóló 1/2010. (I.29.) számú rendeletet (továbbiakban Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
 
 

1.§. A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
3. §. A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási 
főösszegét 104069 ezer forintban állapítja meg. 
 
 
 
2.§.A Rendelet 6.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
6. §. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-
testület a következők szerint határozza meg: 
    Működési kiadások előirányzata összesen 74312 ezer forint    
     Ebből:  
- személyi juttatások 18319 ezer forint          
- munkaadókat terhelő járulékok 5243  ezer forint          
- dologi jellegű kiadások 26375 ezer forint 
- támogatásértékű működési kiadás 3581  ezer forint 
- szociális ellátások 5773  ezer forint 
- működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 400  ezer forint 
- finanszírozási kiadások 10500 ezer forint 
- működési célú tartalék 4121  ezer forint.  

 
-   
 
3.§.A Rendelet 7.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
7. §. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:                 29757 ezer forint. 
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:  
- a beruházások előirányzata: 1044 ezer forint 
- a felújítások előirányzata:   28044ezer forint 
- támogatásértékű felhalmozási kiadás: 0 ezer forint 
- felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 

kívülre: 
669 ezer forint 

- Felhalmozási célú tartalék 0 ezer forint 
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4.§. A Rendelet 10.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
10.§  (1) Az általános és céltartalék előirányzatok: 

 
 
 

Záró rendelkezések 
 
5. §. (1)E  rendelet 2010. szeptember 15-én lép hatályba. 
        (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 
        2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete, 
        2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete, 
        3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete, 
        4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete, 
        5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete, 
        6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete, 
        8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete, 
        9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete, 
        12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Horváth Éva                Németh Sándor 
                jegyző                   polgármester 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: Felsőpáhok, 2010. szeptember 15. 
 
 
         Dr. Horváth Éva  
                 Jegyző 
 
 
 
 
 

  
 

Az önkormányzat tartaléka: 4121  ezer forint 
Ebből:   
működési célú tartalék:                                    4121 ezer forint. 
   


