
Bag Nagyközség Önkormányzatának 
10/2008. (IX.25.).számú rendelete, amely módosítja az 

3/2008 (II.18) számú Költségvetési Rendeletét 
 
 

I. § 
 
 
/1/ 2008.01.01. és június 30.-a között pótelıirányzatként biztosított normatívák miatt az  

1/2008. (II.18.) számú költségvetési rendelet 3 paragrafusában megállapított 
 

− kiadási fıösszeget  3.693 eFt-tal 
− bevételi fıösszeget  3.693e Ft-tal 

 
a képviselı testület megemeli, így a módosított 

 
− kiadási fıösszeget  820.781 eFt 
− bevételi fıösszeget  820.781 eFt – ban  
 
állapítja meg. 
 

/2/ A kiadási fıösszegen belül a módosított kiemelt elıirányzatokat  
− mőködési kiadások  395.382 eFt 
− speciális célú támogatások  48.753 eFt 
− felhalmozási célú kiadások  56.888 eFt 
− tartalékok 230.268 eFt 
− egyéb kiadások 89.490 eFt 
 

jogcímenkénti megosztásban állapítja meg. 
 
 

2. § 
 
 

A polgármesteri hivatal módosítás utáni elıirányzatát az 1.számú melléklet adatai 
tartalmazzák. 
 
 
 
Bag, 2008. szeptember 25. 
 
 
 
 
 Tóth Gábor  Dr. Labundy Norbert 
 polgármester  mb. jegyzı 
 
 



Kiegészítés 
 

A 2008. I. félévi elıirányzat módosításról 
 
 
 
 

A Magyar Államkincstár a IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai és átengedett 
személyi jövedelemadója fejezeten belül új, 19. címet hozott létre. 

A közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek 2007. évi szintjének 2008. évi 
megırzése céljából eseti támogatást állapított meg, foglalkoztatottként 15.000.-Ft 
összegben, amely a június havi bérekkel került kifizetésre. 

Ennek alapján 1.170 e Ft-tal emeltük meg a személyi juttatások elıirányzatát és 374 e 
Ft-tal a munkaadókat terhelı járulékokat, együttesen 1.545 e Ft. 

Dologi kiadásainkat 1.290 e Ft-tal módosítottuk. 
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására 1.050 e Ft-ot kaptunk, ami azt 

jelentette, hogy a hátrányos helyzetben élı gyermekek közül 100 fı 30 napon keresztül 
ingyen kapott ebédet, amit a Drop és Társa által mőködtetett konyha biztosított nekik az 
1.050 e Ft-ból. 

Könyvtár támogatást 14 e Ft-ot, közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatást 226 e Ft-
ot kaptunk az államkincstártól. 

Közmőfejlesztési támogatásra, a csatornaépítésre befizetett összeg állami támogatásának 
visszafizetésére 858 e Ft-ot igényeltünk vissza. Ezzel emeltük meg a mőködési célú 
pénzeszköz átadást. 

Összesen 3.693 e Ft-tal emeltük meg a 2008. évi elıirányzatot. 
 
 
 
 
 
 

 
Bag, 2008. 09. 25.  
 
                      Dr. Labundy Norbert 
 mb. jegyzı 
 

 


