
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND 

8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145.
Tel./fax: 87/436-151

e-mail: lesenceistvand@vazsonykom.hu

K I V O N A T

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2009. NOVEMBER 19-EI, 19.00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT 
SORON KÖVETKEZŐ, NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL:

116/2009. (XI.19.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Települési  Önkormányzat  Lesenceistvánd  helyi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
Államháztartásról  szóló  -többször  módosított-  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  70.  §  (1)  bekezdése, 
valamint  a  csatolt  előterjesztés  alapján  a  következők  szerint  határoz  az  önkormányzat  2010.  évi 
költségvetési koncepciójáról.
 
 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési koncepciója
 
1.  A  képviselő-testület  az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetési  koncepcióját  az  alábbiak  szerint 
fogadja el:
 

Kiadások főösszege Bevételek főösszege
269 944 eFt 269 944 eFt

 
2.  Az  önkormányzat  2010.  évi  koncepció  szerinti  bevételeit  az  1.  számú  melléklet  bevételi 
forrásonkénti bontásban tartalmazza.
A  bevételek  forrásonkénti  részletezését  az  1./1  -  1./6.  számú  mellékletek  tartalmazzák  az 
önkormányzatra összevontan, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-
külön részletezésben is.
 
3.  Az  önkormányzat  működési,  fenntartási  kiadási  előirányzatainak  2010.  évi  koncepcióját  a 
képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
 

Előirányzat megnevezése Koncepció
Összesen: 261 749
Ebből:
- személyi jellegű kiadások (02/49) 78 253
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57) 23 098
- dologi jellegű kiadások (03/67) 71 870
- speciális célú támogatások (04/95) 140

 
A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak koncepcióját 
kiemelt előirányzatonként a 2/1 - 2/3. számú mellékletek szerint fogadja el.
 
4.  Az  önkormányzat  felújítási  és  felhalmozási  kiadási  előirányzatainak  2010.  évi  koncepcióját  az 
alábbiak szerint hagyja jóvá:
 

Előirányzat megnevezése Koncepció
Összesen: 8 195
Ebből:
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- felújítások (05/6) 0
- felhalmozási kiadások összesen (05/33) 5 085
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 
(05/38+06/16+06/42+06/59)

610

 
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadási koncepcióját a 2/3. - 2/4. 
számú melléklet tartalmazza.
 
6. Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak koncepcióját feladatonként az 
5/1.-5/2. számú mellékletek tartalmazzák.
 
 

A költségvetési kiadások és bevételek koncepciója szakfeladatonként
 
7.  Az  önkormányzat  költségvetésének  koncepcióját  szakfeladatonként  a  3.  számú  melléklet 
tartalmazza.
 
 

A költségvetési szervek költségvetésének koncepciója
 
8.  Az  önkormányzat  költségvetési  szervei  költségvetésének  koncepcióját  a  3/1.  -  3/2.  számú 
mellékletek tartalmazzák.
 
 

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
 
9. A 2010. évi költségvetési koncepció szerinti tartalékok:
 

Előirányzat megnevezése Koncepció
Tartalék 15 462
Ebből:
- általános tartalék 0
- céltartalék 15 462

 
10. Az önkormányzat a koncepciójában a költségvetési hiány, illetve többlet koncepcióját az alábbiak 
szerint hagyja jóvá:
 

Megnevezés Koncepció
Hiány 0
Többlet 0

 
 
Határidő: 2009. november 30.
Felelős:  Tóth Csaba polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

Tóth Csaba sk. Dr. Takács Nóra sk.
polgármester körjegyző 

 

A kivonat hiteles:

Lesenceistvánd, 2009. november 25.

…………………………………
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