
III. számú melléklet

 Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2011.(IV.29.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.

(II.12.) önkormányzati rendelet módosítására 

A   Ludányhalászi  Község  Önkormányzat  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)  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 -  következőket rendeli el.

1.§. A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2010.(II.12.) 
önkormányzati  rendelet  (továbbiakban  Rendelet  )  3.§-a  az  alábbiak  szerint 
változik:
A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetését

                                    248 308  eFt bevétellel
                                    255 555  eFt kiadással
                                        7 247  eFt működési hiánnyal állapítja meg.
          Ezen belül 

- Felhalmozási célú bevétel           11 929 eFt
- Felhalmozási célú kiadás 5 774 eFt

-   ebből beruházás saját erő 4 500 eFt
- Működési célú bevétel              243 626 eFt

ebből  hitel :                           7 247 eFt              
- Működési célú kiadás                  232 791 eFt

2.§. A rendelet 5. §-a az alábbiak szerint módosul :
          Működési kiadások előirányzatai összesen :              232 791 eFt
          Ebből :  személyi juttatás                                             115 794 eFt

                                      munkaadókat terhelő juttatás                           27 842 eFt
                                      dologi kiadás                                                    49 490 eFt
                                      működési célú pénzeszköz átadás                     1 719 eFt
                                      társ. és szoc.pol. juttatások                              37 946 eFt

3.§. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az  1 számú melléklet lép
(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a  2. számú mellékletet lép
(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép

 (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a 4. számú és a 4/a számú mellélet lép
(5) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe az 5 számú mellélet lép
(6) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 6. számú mellélet lép
(7) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép
(8) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe a 8. számú melléklet lép

4.§. A Rendelet 2011. április 30-án lép hatályba.

Ludányhalászi, 2010. április 

                             Kovács Imre                                        Kereszti Márta
                             polgármester sk.                                     jegyző sk.

A rendelet kihirdetve.
Ludányhalászi, 2011. április 29.

Kereszti Márta
     jegyző 


