
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testület 

2/2007. (V.02.) rendelete

a 11/2006. (XI.23.) számú rendelettel, és a 9/2006. (IX.21.) számú rendelettel 
módosított, 1/2006. (II.20.) számú 2006. évi költségvetési rendelet módosításáról

1. §

(1) 2006.  Január  01.  És  december  31.-e  között  pótelõirányzatként  biztosított,  intézményi 
bevételek  korrigálása  miatt  az  1/2006.  (II.20.)  számú költségvetési  rendelet  3.  §-ában 
megállapított

     kiadási fõösszeget 13. 804 eFt-tal
bevételi fõösszeget 13.804 eFt-tal

a képviselõ-testület megemeli, így a módosított

kiadási fõösszeget 460.446 eFt
államháztartási tartalékot     2.060 eFt
bevételi fõösszeget 422.510 eFt
hiány összegét   39.996 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási fõösszegen belül módosított kiemelt elõirányztokat

személyi juttatások 226.568 eFt
munkaadókat terhelõ járulákok 71.644 eFt
dologi kiadások 89.754 eFt
speciális célú támogatások 44.995 eFt
beruházási kiadások 15.448 eFt
céltartalélkok 2.060 eFt
egyéb kiadások 12.037 eFt

jogcímenkénti megosztásban állapítja meg.

2.§

A  polgármesteri  hivatal  módosítás  utáni  elõirányzatát  az  1.  Számú  melléklet  adatai 
tartalmazzák.

Bag, 2007. április 27.

Tóth Gábor sk. Penczi Ildikó sk.
polgármester mb. jegyzõ



1.számú melléklet
   eFt-ban

Elõirányzat-csoport 
kiemelt elõirányzat 

megnevezés

2006. évi 
eredeti 

elõirányzat

Módosítás
9/2006.
(IX.21.)

Módosítás
11/2006.
(XI.23.)

Módosítás
2/2007.
(V.02.)

2006. évi 
módosított
elõirányzat

Saját bevételek 73.380 5.188 - 4.605 83.173
Intézmény mûködéséhez 
kapcsolódó bevételek 12.607 - - - 12.607
Intézmény egyéb saját 
bevételei

25.736 - - - 25.736

Elõzõ évi központi 
költségvetés kiegészítés

- 3.721 - 3.305 7.026

Helyi adók 35.000 - - 1.300 36.300
Felhalmozási és tõke 
jellegû bevételek

37 1.467 - - 1.504

Átengedett megosztott 
bevételek

163.856 /-/4.875 - /-/1.300 157.681

Személyi jövedelemadó 143.756 /-/4.875 - /-/1.300 137.581
Helyszíni birság,
talajterhelési díj

100 - - - 100

Gépjármûadó 20.000 - - - 20.000
Átvett pénzeszközök 17.438 1.068 - 5.477 23.983
TB-tõl átvett 
pénzeszközök

9.458 - - - 9.458

Elkülönített állami 
pénzalapoktól átvett pe.

6.480 - - - 6.480

Egyéb átvett pénzeszköz 1.500 1.068 - 4.577 7.145
Felhalmozási célú 
pe.átvett

- - - 900 900

Állami hozzájárulások 
és támogatások

148.375 73 - 9.225 157.673

Normatív állami 
hozzájárulás

132.420 /-/2.172 - - 130.248

Központosított 
elõirányzatok

640 2.245 - 8.527 11.412

Egyes szociális feladatok 
támog.

15.315 - - 698 16.013

Egyéb bevételek 48.020 1.859 /-/5.680 /-/4.203 39.996
Mûködési célú 
hitelfelvétel

48.020 1.859 /-/5.680 /-/10.464 33.735

Fejlesztési célú hitelfelvét - - - 6.261 6.261
Bevételek 
mindösszesen:

451.069 3.313 /-/5.680 13.804 462.506


