
VÁMOSSZBADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

8/2005. (IV.06.) r e n d e l e t e  
 

Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.( II.22.) 
rendeletének módosításáról 

 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 
2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II. 22.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
 
A 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
 
(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2005. évi 
költségvetésének bevételi főösszegét 159. 901ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 170.468 ezer Ft-
ban határozza meg.  
A működési célú bevételek főösszege 75.619 ezer Ft, a működési célú kiadások főösszege: 
86.186 ezer Ft. A felhalmozási célú bevételek főösszege 84.282 ezer Ft, a felhalmozási célú 
kiadások főösszege 84.282 ezer Ft. 
A képviselő- testület a Polgármesteri Hivatal és Intézményei működési hiányát 10. 567 ezer 
Ft-ban állapítja meg 
 
Az Önkormányzat a költségvetési létszámkeretét 18 főben állapítja meg, melyből a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói 11 fő, és a Napköziotthonos Óvoda 7 fő munkavállalót jelent. 
 

2.§ 
A 4 § helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
 
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 43.546 ezer Ft összegben hagyja jóvá, 
melyből 20.255 ezer Ft-ot pályázati saját erő és 440 ezer Ft-ot fűnyíró vásárlására biztosítja. 
Ebből 8.255 ezer Ft-ot vizesblokk és edzőterem kialakítására, valamint 12.000 ezer Ft-ot 
települési összkép javítására, ezen túl 19. 901 ezer Ft-ot különít el az Önkormányzat 
felhalmozási jellegű kiadásokra. 
Az Önkormányzat a 2004. évi CXXXV. tv. 51. § (1)-(2) bekezdése alapján államháztartási 
egyensúlyt biztosító tartalékot képez, melynek összege 2. 950 ezer Ft. 

 
3.§ 
 

(1) Az 1.-8. sz. melléklet helyébe az új 1-8. sz. melléklet lép. 
 
      4. § 
 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti Vámosszabadi 
Községi Önkormányzat 1/2005.( II. 22.) KR. rendelet  2.§ (1) bekezdése és 4. §-a, valamint az 
1-8. sz. melléklet. 
 



 
Vámosszabadi, 2005. március 18. 
 
Takács Ferenc       Burányi Bernadett   
 polgármester        jegyző  
 
 
Kihirdetve: Vámosszabadi, 2005. április 6. 
        Burányi Bernadett 
        jegyző 
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