Bag Nagyközség Önkormányzatának
12/2011. (IX.29.).számú rendelete, amely módosítja az
4/2011 (II.11.) számú Költségvetési Rendeletét
I. §
/1/ 2011.01.01. és június 30.-a között pótelõirányzatként biztosított normatívák miatt az
4/2011. (II.11.) számú költségvetési rendelet 3 paragrafusában megállapított
− kiadási fõösszeget
− bevételi fõösszeget

22 470 e Ft-tal
22 470 e Ft-tal

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

609 316 e Ft-tal
609 316 e Ft-tal

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

359 147 e Ft
33 738 e Ft
1 500 e Ft
82 089 e Ft
132 842 e Ft
609 316 e Ft

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

93 521 e Ft
139 654 e Ft
6 524 e Ft
153 981 e Ft
215 336 e Ft
609 316 e Ft

jogcímenkénti megosztásban állapítja meg.
2. §
A polgármesteri hivatal módosítás utáni elõirányzatát az 1.számú melléklet adatai
tartalmazzák.
Bag, 2011. szeptember 29.
Tóth Gábor sk.
polgármester

Beke Andrea sk.
jegyzõ

Kiegészítés

A 2011. I. félévi elõirányzat módosításról

Egyes szociális feladat kiegészítés támogatás címén 17 317 e Ft-ot utaltak ki – ápolási díj,
rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, bérpóló juttatás, lakásfenntartási
támogatás, jogcímek alapján
Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben résztvevõ
intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2011 (II.15.) KIM rendelet
szerint 3 883 e Ft támogatási összeget utaltak ki.
2009. évi költségvetésrõl szóló 2008. évi CII. tv 5 sz melléklet 9 pontja alapján a helyi
szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására biztosított
hozzájárulásból 1 234 e Ft-ot utalt ki. Ez Önkormányzatunknál 2 fõt érint a prémiumévek
program keretében.
BM az önkormányzat részére a Magyar Köztársaság 2011. évi Ktgv-rõl szóló 201. évi
CLXIX. Trv. IX. Fejezet Helyi Önkormányzatok támogatási és személyi jövedelemadója,
Új 12. cím a Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára 1 965 e
Ft-ot utalt ki.
Június havi igénylés alapján kiutalásra került 390 e Ft óvodáztatási támogatás, amely 29
gyermeket érintett.
Az Áht. Szóló 1992. évi XXXVIII. Trv. 64§ (5) bek. Aa, pontja értelmében 2011. április
30-ig beküldött lemondások 2011. évi elõirányzatait 2 319 e Ft-tal csökkentette.
Összesen 22 470 e Ft-tal emeltük meg a 2011. évi elõirányzatot.

Bag, 2011. szeptember 29.
Beke Andrea
jegyzõ

