Andocs Község Önkormányzatának
10/2011.(VIII. 24.) számú rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011. (II. 9.) számú rendeletének módosításáról
Andocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65 §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.16.) sz. rendeletének
(a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, képviselő-testület
hivatala) és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. §
A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi
költségvetését
587.480 ezer Ft bevétellel
587.480 ezer Ft kiadással
és ezen belül
18.828 ezer Ft hitellel

állapítja meg.

Ezen belül:
•a működési célú bevételt
működési célú hitelfelvétel
•

289.716 ezer Ft
18.828 ezer Ft

a működési célú kiadásokat
308.544 ezer Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait
143.366 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékoka
......
36.644 ezer Ft-ban
- a dologi kiadásokat
80.410 ezer Ft-ban
- társadalom és szoc. politikai juttatások
37.548 ezer Ft-ban
- a működési célú pénzeszköz átadást
10.576 ezer

Ft-ban
ebből: non-profit szervezet részére:
Polgárőr Egyesület

50 ezer

Ft-ban
Tűzoltó Egyesület

50 ezer

Gazdakör Egyesület

50 ezer

Ft-ban

Ft-ban
Nyugdíjas Klub

50 ezer

Andocsért Somogyért Egyesület

50 ezer

Ft-ban
Ft-ban
Sport Egyesület

1.200 ezer

Ft-ban
Zics Faluért Közalapítvány (fogathajtó verseny)

100 ezer

Ft-ban,
•
•

a felhalmozási célú bevételt
a felhalmozási célú kiadást
ebből:
-a felújítások összegét
- felhalmozási célú hitel

278.936 ezer Ft-ban
278.936 ezer Ft-ban
58.594 ezer Ft-ban
220.342 ezer Ft-ban
állapítja meg.
3. §

(1) A R. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
A R. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
Záró rendelkezések
4. §
(1) Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Andocs, 2011. augusztus 24.
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