Bag Nagyközség Önkormányzatának
11/2008. számú rendelete, amely módosítja az
3/2008 (II.18) számú Költségvetési Rendeletét

I. paragrafus
1/ 2008.július 01. és szeptember 30.a közötti idıszakban központi pótelıirányzatként kapott, és a
helyi képviselık tiszteletdíjának átcsoportosítása miatt az …../2008. számú költségvetési
rendeletben megállapított.
− kiadási fıösszeget
− bevételi fıösszeget

4 450 e Ft-tal
4 450 e Ft-tal

a képviselı testület csökkenti, így a módosított
− kiadási fıösszeget
− bevételi fıösszeget

816 331 e Ft
816 331 e Ft-ban

állapítja meg.
2/ A módosított kiemelt elıirányzatokat
kiadások:
− mőködési kiadások:
− speciális célú támogatások
− felhalmozási célú kiadások :
− tartalékok:
− egyéb kiadások
Összesen:

394 092 e Ft
50 618 e Ft
56 888 e Ft
225 243 e Ft
89 490 e Ft
816 331 e Ft

bevételek:
− saját bevételek:
− átengedett megosztott bev.:
− átvett pénzeszközök :
− állami hozzájárulás és tám.:
Összesen:

491 972 e Ft
143 689 e Ft
11 060 e Ft
169 610 e Ft
816 331 e Ft

jogcímenkénti megosztásban állapítja meg.
2. paragrafus
A polgármesteri hivatal módosítás utáni elıirányzatát az 1.számú melléklet adatai tartalmazzák.
Bag, 2008. november 27.

Tóth Gábor sk.
polgármester

Dr. Labundy Norbert sk.
mb. jegyzı

Kiegészítés
A 2008. III. negyedévi elıirányzat módosításhoz

Az Önkormányzati Minisztérium a Lakossági Közmőfejlesztés támogatás címén jóváhagyott
elıirányzata terhére az önkormányzat III. negyedévi igénylése alapján 366 e Ft központosított
támogatást utalt ki, amit ki is fizetettünk a lakosság részére. Ezzel az összeggel megemeltük az
elıirányzatukat.
Az alapfokú mővészeti oktatás támogatására írt kiegészítı pályázatra 209 e Ft-ot kaptunk, mellyel
szintén megemeltük elıirányzatukat.
A 2008. évi júliusi normatíva lemondás miatt 5 025 e Ft-tal kellett csökkenteni elıirányzatunkat,
amibıl 2 170 e Ft óvodai normatíva lemondás, 2 855 e Ft pedig az iparőzési adóerıképesség
emelkedése miatti elvonás.
A képviselı testületi és bizottsági tagok közül néhányan lemondtak a 2008. évi tiszteletdíjukról a
– bagi non-profit szervezetek részére -, ezért a bérjellegő költséget csökkentettük 1 498 e Ft-tal, a
mőködési célú pénzeszköz átadást pedig növeltük ezzel az összeggel.

2008. III. negyedévi elıirányzat módosítás:
Közmőfejlesztési támogatás:
Alapfokú mővészeti oktatás támogatás:
Normatíva lemondás:
Képviselıi tiszteletdíj lemondás:
Képviselıi tiszteletdíj lemondás:
Összesen:

+ 366 e Ft
+ 209 e Ft
-5 025 e Ft
+ 1 498 e Ft
- 1 498 e Ft
- 4 450 e Ft

Bag, 2008. november 27.

Dr. Labundy Norbert sk.
mb. jegyzı

