
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
5/2010.  (V.28.) számú rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II.16.) rendeletének 
módosításáról 

Magyarpolány Község Önkormányzati Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 65. §- a alapján a 2010. évi költségvetés módosításáról az 
alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II.16.) rendelete 
(továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
"A Képviselı-testület a Magyarpolány Község Önkormányzata 2010. évi 
költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét 284.773 ezer Ft-ban határozza meg, ami 
a következı részletekbıl tevıdik össze: 
   a)Bevételi fıösszeg          284.773 Ft, amibıl 

aa) Felhalmozási bevétel 
   aaa) gépjármőadó összege 
    aab) helyi adók összege 
    aac) az elızı évi pénzmaradvány összege 
    aad) fejlesztési hitel összege 
    aae) egyéb bevételek összege 
    aaf) kamatbevétel összege 

70.440 ezer Ft., amibıl 
10.500 ezer Ft 
13.400 ezer Ft 
11.751 ezer Ft 
31.789 ezer Ft 
         0 ezer Ft 
3.000 ezer Ft 
 

ab) Mőködési célú bevétel 214.333 ezer Ft, amibıl 
    aba) normatív állami támogatás összege 53.695 ezer Ft 
    abb) átengedett központi adók összege 76.119 ezer Ft 
    abc) mőködési hitel összege 0 ezer Ft 
    abd) elızı évi pénzmaradvány összege 61.866 ezer Ft 
    abe) helyi adók összege 0 ezer Ft 
    abf) egyéb bevételek összege 5.239 ezer Ft 
    abg) mőködési célra átvett pénzeszközök 
    abh) fejlesztési hitel összege 

17.414 
0 

ezer Ft 
ezer Ft 
 

b)Kiadási fıösszeg 284.773  ezer Ft, amibıl 
ba) Mőködési célú kiadások 214.333  ezer Ft, amibıl 
    baa) személyi jellegő kiadások 41.501 ezer Ft 
    bab) munkaadót terhelı járulékok 8.800 ezer Ft 
    bac) dologi jellegő kiadások 27.195 ezer Ft 
    bad) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.751 ezer Ft 
    bae) speciális célú támogatások 53.584 ezer Ft 
    baf) mőködési célú hitel visszafizetése 0 ezer Ft 
    bag) hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 0 ezer Ft 
    bah) céltartalék 610 ezer Ft 
    bai) általános tartalék 63.705 ezer Ft 
    baj) felújítási kiadások 8.731 ezer Ft 

      bak) beruházási kiadások          75.896  ezer Ft" 

 
 



2. § 

A Rendelet 8. § a következı rendelkezés lép: 

" A rendelet 2. számú melléklete:  
a) az önállóan mőködı és gazdálkodó Német Kisebbségi Önkormányzat bevételét és 
kiadását 841 ezer Ft-ban, 
b) az önállóan mőködı és gazdálkodó Körjegyzıség bevételét és kiadását  29.494 
ezer Ft-ban, 
c) az önállóan mőködı Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény bevételét és kiadását 
40.488 ezer Ft-ban állapítja meg." 

 

3.§ 

A Rendelet 9. § helyébe a következı rendelkezés lép: 

" A Képviselı-testület az önkormányzat:  
a) céltartalékát                               610  ezer Ft 
b) általános tartalékát                                  63.095  ezer Ft 

összegben hagyja jóvá." 

 

4. § 

 (1) Ez a Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  

(2) A Rendelet kihirdetésérıl a Körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 Magyarpolány, 2010. május 28. 

 

P. H. 

 
 

          Polt Rita                       dr. Szivák Péter 
       polgármester                       körjegyzı 

Záradék:  

A rendeletet a mai napon kihirdettem 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést 
nem tartalmaz. 

Magyarpolány, 2010. május 28. 

 

 

                                                                                                        körjegyzı 


