
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2012 (XII. 13.) önkormányzati rendelete 

  
  

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012 (IV.26.), 
13/2012 (VI.28.) és 14/2012 (IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2012 (I.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
  

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata 9/2012 (IV.26.), 13/2012 (VI.28.) és 14/2012 (IX.13.) önkormányzati 
rendelettel módosított 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (I.26.) önkormányzati 
rendeletét (a továbbiakban: Ör) a következők szerint módosítja: 
  
1.§ A 2.§  (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. §  
(1)              Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi  

a)      bevételi főösszeget  960.925 ezer forintban,  
b)      kiadási főösszeget  960.925 ezer forintban  
határozza meg az 1 sz. melléklet szerint.  
  

  
2.§ Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. §  
(1)              Az általános tartalék összege 2.754 ezer forint. (1. sz. melléklet). 

Az általános tartalék összegéből 430 ezer forint a polgármester saját hatáskörű 
felhasználására áll rendelkezésre.  

  
3.§ Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § 
(1)      Az önállóan működő intézmény, a Szabó István Általános Iskola, Óvoda és Egységes 

Óvoda- Bölcsőde kiadása 196.063 ezer forint. (Ebből az Iskoláé: 90.834 ezer forint; a 
Cserszegtomaji Óvodáé 44.878 ezer forint valamint a Rezi Óvodáé 12.031 ezer forint 
(melyből 491 ezer forint a 2011. évi pénzmaradvány), az Élelmezésé 48.320 ezer forint.) 
A Szabó István Általános Iskola saját tervezett bevétele 43.117 ezer forint, a 
Cserszegtomaji Óvodáé 28.287 ezer Ft, a Rezi Óvoda tagintézmény saját bevétele 12.031 
ezer forint, az Élelmezésé 23.528 ezer forint (2. sz. melléklet). Az intézmények összesen 
73.064 ezer forint normatív költségvetési támogatásban részesülnek.  

  
4.§ Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5. § 
(1)      Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai 152.241 ezer forint, melyből 

személyi kiadások 77.612 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 22.763 ezer Ft, dologi 
kiadások 28.598 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 22.168 ezer forint, felhalmozási 
kiadások 1.100 ezer Ft, melyet a 1-2. sz. melléklet tartalmaz. 

  
5.§ Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„6. § 
(1)              Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai 612.621 ezer forint, melyből 

személyi kiadások 45.519 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 15.013 ezer Ft, dologi 
kiadások 82.914,- ezer Ft,  az átadott pénzeszközök 33.095 ezer forint, felújítási 



kiadások: 10.990 ezer Ft, felhalmozási kiadások 329.536 ezer Ft, hiteltörlesztés 92.800 
ezer Ft, melyet a 1-2. sz. mellékletek tartalmaz. 

  
6. § Az Ör. Mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: 

Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 1/1. számú melléklete jelen rendelet 1/1. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 5. számú melléklete jelen rendelet 5. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 8. számú melléklete jelen rendelet 8. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 9. számú melléklete jelen rendelet 9. számú melléklete szerint módosul 
Az Ör. 10. számú melléklete jelen rendelet 10. számú melléklete szerint módosul 

  
7.§ Ez a rendelet 2012. 12. 13. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. 
napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
  
  
Kelt: Cserszegtomaj, 2012. december 12. 
  
  
  
  
Berta Sándorné s.k.        Bartha Gábor s.k. 
   jegyző         polgármester 
  
  
  
  
  
Kihirdetve: 
Cserszegtomaj, 2012. december 13. 
  
  
  
Berta Sándorné s.k. 
     jegyző 


