
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 
3/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete  

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

az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és 
mőködtetésérıl szóló megállapodás  

6.11 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró  
Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta Önkormányzata Képviselı-testületei 

véleményének kikérésével 
a helyi önkormányzatokról szóló  

1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  
a következıket rendeli el:  

 
 

1. §  Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
“3. § A Képviselı-testület Alap Község Önkormányzat – beleértve a címrendet alkotó 
költségvetési szerveket – 2010. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 401.487.000 Ft-ban, 
kiadási fıösszegét 401.487.000 Ft-ban állapítja meg.” 

 
2. §  A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

“5. §  (1) Alap Község Önkormányzat és költségvetési szervei mőködési kiadásainak 
elıirányzata 368.397.000 Ft, ebbıl 
a) a személyi jellegő kiadások összege                  162.545.000 Ft, 
b) a munkaadókat terhelı járulékok összege      40.521.000 Ft, 
c) a dologi jellegő kiadások összege       91.103.000 Ft, 
d) az átadások, támogatások összege       67.241.000 Ft, 
e) a hiteltörlesztés összege          4.943.000 Ft, 
f) a tartalék összege           2.044.000 Ft.” 

 
3. §  A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  

„6. §  (1) Alap Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak összege 33.090.000 Ft, 
ebbıl 

a) felújítások elıirányzatának összege           27.702.000 Ft, 
b) beruházások elıirányzatának összege (új tárgyi eszköz beszerzés)         5.388.000 Ft.” 

 
4. §  A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

“7. §  (1)  Alap Község Önkormányzat általános tartaléka 2.044.000 Ft, amely a 
költségvetési év közben elıre nem látható kiadások fedezetéül szolgál.” 

 
 
5. §  (1)  A rendelet 1., 2., 3., 4., 5. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5. melléklete lép. 
 (2)  Ez a rendelet kihirdetését követı nap lép hatályba.  
 
 
 

Méhes Lajosné      Nyikosné Katzenberger Erika 
 polgármester              körjegyzı 

 
Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került: 
Alap, 2011. február 16.  
        Nyikosné Katzenberger Erika 
                körjegyzı 


