
III.  melléklet 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

18/2012.(X.26.) rendelete az önkormányzat   többször módosított 2012. évi 

költségvetéséről szóló  3/2012./(II.10.) rendelet módosítására 
 

 

A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 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) pontjában, az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§.(1)  bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján  -  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91.§.(1) 

bekezdésében  meghatározott  feladatkörében eljárva  -  a következőket rendeli el :   

 

 

1. §. A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az 3/2012.(II.10.)  

önkormányzati rendelet (továbbiakban : rendelet ) 3. § (1) – (2) bekezdése az alábbiak 

szerint változik  

  

          „3.§ (1)  A képviselő-testület  az önkormányzat 2012. évi előirányzatainak  

 

a) összevont költségvetési kiadási főösszegét 227 038 eFt-ban állapítja meg 

melyből  

- működési költségvetési előirányzatok összege   203 571 eFt  

- felhalmozási költségvetési előirányzatok összege   23 467 eFt  

 

b) összevont költségvetési bevételi főösszegét   227 038 eFt-ban állapítja meg 

melyből 

- működési költségvetési előirányzatok összege  211 856 eFt 

- felhalmozási költségvetési előirányzatok összege    15 182 eFt 

        (2)  A költségvetési egyenleg összege  - 8 390  eFt, mely teljes összegben       

    működési hiány   

 

 

2. §.  A Rendelet 5. §-a  az alábbiak szerint változik: 

     

„ 5.§ Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatit a Képviselő-    

        testület a következők szerint határozza meg:  (1. melléklet) 

       

              Működési kiadások előirányzata összesen: 203 571 eFt 

- személyi juttatás                         86 143 e Ft 

- munkaadókat terhelő járulék             22 025 e Ft 

- dologi kiadások                      44 720 e Ft 

- szociális , rászorultsági jellegű ellátások   47 091 e Ft 

- működési célú pénzeszköz átadás  880 e Ft 

- működési célú támogatás ért. Kiadás  438 e Ft 

- működési célú céltartalék                                     2 274 e Ft  

 

 

 

 



III.  melléklet 

3.§  A Rendelet 6. §-a  az alábbiak szerint változik 

 

 „6.§ Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 23 467 e Ft 

 - Beruházási kiadások 9 330 e Ft 

 - Felújítási kiadások                     14 137 e Ft „ 

 

     4. §. (1)  A Rendelet 1. számú melléklete  helyébe  az 1. számú melléklet lép. 

              (2)  A Rendelet 2. számú melléklete helyébe  a 2. számú melléklet lép. 

              (3)     A Rendelet 4. számú  melléklete helyébe  a 3. számú melléklet lép. 

              (4)     A Rendelet 10. számú melléklet helyébe  a 4. számú melléklet lép 

              (5)     A Rendelet 11. számú melléklete helyébe  az 5. számú  melléklet  lép. 

              (6)     A Rendelet  12. számú melléklete helyébe  a 6. számú melléklet lép. 

  

    5. §. A rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

Ludányhalászi, 2012. október 26. 

 

 

                                   Kovács Imre  sk.                                            Kereszti Márta sk. 

                                   polgármester                                                     jegyző 

 

 

Rendelet kihirdetve: 2012  október 26 

 

 

 

        Kereszti Márta 

             jegyző 


