Nagyközségi Önkormányzat

Bag Nagyközség Önkormányzatának
14/2012 (IX.27.). számú rendelete, amely módosítja az
5/2012. (II.23.) számú Költségvetési Rendeletét
I. §

/1/ 2012. január 01. és június 30.-a között pótelőirányzatként biztosított
normatívák miatt az 5/2012. (II.23.) számú költségvetési rendelet 1
paragrafusában megállapított
−
−

kiadási főösszeget
bevételi főösszeget

24 790 e Ft-tal
24 790 e Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított
kiadási főösszegét
melyből: működési:
felhalmozási:

696 544 e Ft
525 950 e Ft
145 804 e Ft

bevételi főösszegét
melyből: működési:
felhalmozási:

696 544 e Ft
587 277 e Ft
109 267 e Ft
állapítja meg.

2. §

A polgármesteri hivatal módosítás utáni előirányzatát az 1. számú melléklet adatai
tartalmazzák.
Bag, 2012. szeptember 27.

Tóth Gábor
polgármester

Beke Andrea
jegyző

Kiegészítés
A 2012. I. félévi előirányzat módosításról
Egyes szociális feladat kiegészítés támogatás címén 18 800 e Ft-ot utaltak ki – ápolási díj,
rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, bérpóló juttatás,
lakásfenntartási támogatás, jogcímek alapján
2012. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tv 5 sz melléklet 7 pontja alapján a
helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására biztosított
hozzájárulásból 3 401 e Ft-ot utalt ki.
BM az önkormányzat részére a Magyar Köztársaság 2012. évi Ktgv-ről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. Trv. IX. Fejezet Helyi Önkormányzatok támogatási és személyi
jövedelemadója, Új 12. cím a Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi
kompenzációjára 4 363 e Ft-ot utalt ki.
Az Áht. 368/2011. (XII. 31) kormányrendelet 101 § (4) bekezdés aa) pontja 2012. április
30-ig beküldött lemondások 2012. évi előirányzatait 1 819 e Ft-tal csökkentette.
Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény IX.
fejezet Helyi Önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója 4.
cím Központosított előirányzatokon belül Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
jogcímen 44 e Ft-ot utalt ki.
Összesen 24 790 e Ft-tal emeltük meg a 2012. évi előirányzatot.

Bag, 2012. szeptember 27.
Beke Andrea
jegyző

