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Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011. (IX. 27.) Önkormányzati rendelete
Polgárdi Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1 /2011. (II.25.)önkormányzati rendelet módosításáról

Polgárdi Város Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1 /2011. (II.25.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervei költségvetésének kiadási főösszegét 13.244.510.- ezer forintban, bevételi főösszegét
13.244.510.- ezer forintban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 6. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak
894 376 e Ft-ban, ebből
előirányzatát
a) a személyi jellegű kiadásokat
404 251 e Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat
106 004 e Ft-ban,
c) a dologi jellegű kiadásokat
303 842 e Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait
50 688 e Ft-ban,
e) a speciális célú támogatásokat
29 591 e Ft-ban
határozza meg.„

3. § A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – finanszírozási célú műveletek és az
előző évek pénzmaradványa nélküli a) összesített költségvetési bevételét
838 350 e Ft-ban,
b) összesített költségvetési kiadását
894 376 e Ft-ban,
c) összesített költségvetési hiányát
56 026 e Ft-ban
határozza meg.”
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4. § A rendelet 2, 3, 6, 7, 8, 10, 14 melléklete helyébe Polgárdi Város Képviselőtestületének 14/2011. (IX. 27.) Önkormányzati rendeletének 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
melléklete lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet 2011. október 5-én hatályát
veszti.

Nyikos László
polgármester

dr. Pahola Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetése 2011. szeptember 27. napján megtörtént.
Polgárdi, 2011. szeptember 27.

dr. Pahola Tünde
Jegyző

