Bag Nagyközség Önkormányzatának
10/2011. (IV. 28 .).számú rendelete, amely módosítja az
1/2010 (II.23.) számú Költségvetési Rendeletét
I. §
/1/ 2010.01.01. és december 31.-a között pótelõirányzatként biztosított normatívák miatt az
1/2020. (II.23.) számú költségvetési rendelet 3 paragrafusában megállapított
− kiadási fõösszeget
− bevételi fõösszeget

12 967 e Ft-tal
12 967 e Ft-tal

a képviselõ testület megemeli, így a módosított
− kiadási fõösszeget
− bevételi fõösszeget

667 694 e Ft-tal
667 694 e Ft-tal

állapítja meg.
/2/ A módosított kiemelt elõirányzatokat
Kiadások:
− mûködési kiadások
− speciális célú támogatások
− felhalmozási célú kiadások
− tartalékok
− egyéb kiadások
Összesen:

419 709 e Ft
56 909e Ft
7 990 e Ft
92 586 e Ft
90 500 e Ft
667 694 e Ft

Bevételek:
saját bevételek
- átengedett megosztott bevételek
- átvett pénzeszköz
- állami hozzájárulások és támogatások
- Mûködési célú hitel
Összesen:

272 823 e Ft
147 506 e Ft
6 222 e Ft
186 398 e Ft
54 745 e Ft
667 694 e Ft

jogcímenkénti megosztásban állapítja meg.
2. §
A polgármesteri hivatal módosítás utáni elõirányzatát az 1.számú melléklet adatai
tartalmazzák.
Bag, 2011. április 28.
Tóth Gábor
polgármester

Beke Andrea
jegyzõ

Kiegészítés

A 2010. IV. negyedévi elõirányzat módosításról

Lakossági közmûfejlesztés támogatásra, a csatornaépítésre befizetett összeg állami
támogatásának visszafizetésére 398 e Ft-ot igényeltünk vissza.
Központosított elõirányzat terhére a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésrõl szóló
2009. évi CXXX. tv
- 5. számú melléklet, 14. pontja alapján, közoktatási informatikai fejlesztési feladatok
támogatására 1 000 e Ft-ot.
- 5.számú melléklet 12. a) pontja alapján, esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések
támogatására 877 e Ft-ot
- 5. számú melléklet 17. a) pontja alapján az integrációs rendszerben résztvevõ
intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 894 e Ft-ot
- 5. számú melléklet 16. pontja alapján Gyermekszegénység elleni program keretében
nyári gyermekétkeztetés pótelõirányzataként 113 e Ft-ot
- 5. sz melléklet 7. pontja alapján a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó
többletkiadások támogatására biztosított hozzájárulásból 2 468 e Ft-ot utalt ki. Ez
Önkormányzatunknál 2 fõt érint a prémiumévek program keretében.
Óvodáztatási támogatás jogcímen 210 e Ft-ot igényeltünk vissza.
Az igazgatási költségként a MÁK Szociális és Munkaügyi Minisztérium rendelkezõ levele
alapján 20 e Ft-ot utaltak ki krízis kezelõ program keretében. 136/2009. (VI.24.) korm
rendelet 5§ (4) bek. szerint.
Júliusi normatíva lemondás és pótigénylés keretében közoktatási normatíva keretében 2 911
e Ft, SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklésére 73 e Ft támogatást kaptunk.
Az októberi lemondás keretében1 396 e Ft normatíva hozzájárulást vontak el.
Egyes szociális feladat kiegészítés támogatás cím elõirányzatát megemeltük 4 700 e Ft-tal
Ez a jogcím tartalmazza az ápolási díj, rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási
támogatás, lakásfenntartási támogatás, közcélú munka támogatásokat.
Az Új Tudás-Mûveltség Program keretében 699 e Ft-tal megemeltük a központosított
elõirányzatot. Ez a támogatás a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgálja.
Összesen 12 967 e Ft-tal emeltük meg a 2010. évi elõirányzatot.

Bag, 2011. április 28.
Beke Andrea
jegyzõ

