Herend Város Önkormányzata Képviselő-testülete
7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete
„Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről” szóló
2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Herend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat– és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és d) pontjában, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről” szóló 2/2011.(II.24.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Herend Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetési főösszegét 723 715 ezer
forintban határozza meg, az alábbiak szerint:
a) Költségvetési bevétel
536 466 ezer forint,
b) Finanszírozási célú bevétel
202 734 ezer forint,
c) Költségvetési kiadás
596 669 ezer forint,
d) Finanszírozási célú kiadás
142 531 ezer forint,
e) Az önkormányzati költségvetés külső hiánya
1 714 ezer forint.
Az önkormányzat a mérlegegyezőségét működési célú hitelfelvétellel biztosítja.
(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételi főösszegének forrásonkénti
részletezését a Rendelet 2. melléklete, a kiadási előirányzatának részletezését a 4.
melléklete tartalmazza.”

2. §

A Rendelet 2/A.-2/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2/A. § (1) Az önkormányzat intézményi működési bevétele
31 020 ezer forint.
(2) Az önkormányzat sajátos működési bevétele
202 969 ezer forint, ebből
a) Helyi adók
116 800 ezer forint,
b) Átengedett központi adók
88 811 ezer forint,
c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
6 368 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési támogatása
192 641 ezer forint, ebből
a) Normatív hozzájárulások
149 545 ezer forint,
b) Központosított előirányzatok
40 979 ezer forint,
c) Normatív kötött felhasználású támogatások
2 117 ezer forint.
(4) Az önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétele 1 802 ezer forint.
(5) Az önkormányzat támogatásértékű működési bevétele összesen 60 237 ezer forint.
(6) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
33 223 ezer forint.
(7) Véglegesen átvett pénzeszközök:
454 ezer forint.
(8) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
241 ezer forint.
(9) Kötvény kibocsátás bevétele
150 000 ezer forint.
(10) Rövid lejáratú hitelfelvétel
1 714 ezer forint.

2/B. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási kiadási előirányzatait a
Képviselő-testület a következőkben állapítja meg:
a) Működési kiadások előirányzata összesen: 554 760 ezer forint, ebből
aa) Személyi jellegű kiadások:
264 101 ezer forint,
ab) Munkaadókat terhelő járulékok
67 342 ezer forint,
ac) Dologi jellegű kiadások
147 816 ezer forint,
ad) Speciális célú támogatások
26 880 ezer forint.
b) Az önkormányzat felhalmozási kiadása
184 440 ezer forint, amelyből
ba)Felújítás
8 137 ezer forint,
bb)Beruházás
20 312 ezer forint,
bc)Kötvény kibocsátás és kamatai
12 081 ezer forint.
c) Az önkormányzat felhalmozási céltartaléka 50 000 ezer forint.”
3. §

A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (2) Az önkormányzat 2011. évben 19 313 ezer forint működési célú hitel, és további
2.312 ezer forint felhalmozási célú hitel igénybevételét tervezi. A likviditási
feladatok kezelésére 80 millió forint összegű folyószámlahitel-keret szolgál. A
folyószámla-hitelkeret igénybe vétel éves átlagban nem haladhatja meg az 50
millió forintot. A folyószámlahitel-szerződés tárgyévi lejáratát - legalább 30
nappal - megelőzően dönt a Képviselő-testület a folyószámlahitel- szerződés
esetleges meghosszabbításáról.”
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Vajai László
polgármester

Dr. Jáger György
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2012.április 26-án kihirdetésre került.
Dr. Jáger György
jegyző
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