Nagyközségi Önkormányzat
Bag Nagyközség Önkormányzatának
5/2015 (V. 28.). számú rendelete, amely módosítja az
1/2014. (II.05.) számú Rendeletét
I. §

/1/ 2014. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított
normatívák és a pályázat útján elnyert támogatás miatt az 1/2014. (II.05.)
számú költségvetési rendelet 1. paragrafusában megállapított
 kiadási főösszeget
 bevételi főösszeget

289 884 e Ft-tal
289 884 e Ft-tal

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

735 640 e Ft-ban,
540 862 e Ft
194 778 e Ft

bevételi főösszegét
melyből: működési:
felhalmozási:

735 640 e Ft-ban,
540 252 e Ft
195 388 e
Ft
állapítja meg.

2. §

Az Önkormányzat és intézményei módosítás utáni előirányzatát az 2014.évi
tájékoztató mellékletének adatai tartalmazzák.

Bag, 2015. május 28.

Jamrik László
polgármester

Bognár Józsefné
jegyző

Kiegészítés I.
A 2014. IV. negyedévi előirányzat módosításról
Központosított előirányzat módosítás összesen 6 646 e Ft-t értékben történt a negyedévben.
Szociális (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást
helyettesítő támogatás), gyermekjóléti és étkeztetési támogatás, és bérkompenzáció
jogcímek alapján.
(Az önkormányzat a szociális támogatásokhoz részben járul hozzá. A Rendszeres Szociális
Segély és a Lakásfenntartási Támogatás 90%- át, a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás
80 %-át megkapjuk az államtól.)
Egyéb működési célú támogatás jogcímeken 9 944 e.Ft értékben képződött előirányzat,
amely Erzsébet utalvány formájában gyermekvédelmi támogatást, és a Munkaügyi Központ
támogatásából áll össze. (A Munkaügyi Központ a közfoglakoztatottak béréhez 70%-ban
hozzájárul.)
Az energetikai pályázatban elnyert összegből december 31.-ig további 78 960 e Ft-t utaltak
ki számunkra, melyből megszüntettük a 64 728e Ft-t értékű rulírozó hitelünket, a
maradékból további 14 232 eFt felhalmozási bevétel képződött.
Közhatalmi bevételekből 11 411eFt, ellátási díjakból 15 605eFt, értékben képződött
előirányzat. Ezen kívül 6 035 e Ft-t kaptunk 0. havi finanszírozásként az MÁK-tól.
Így összesen 63 873 e Ft-tal emeltük meg a 2014. évi előirányzatot a IV. negyedévben.

Bag, 2015. május 28.
Bognár Józsefné
jegyző

Kiegészítés II
A 2014. évi előirányzatok módosításáról
/1./ A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait 8 314 e Ft-tal szükséges volt
módosítani. A személyi juttatások összegét 1 248 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok
miatt 402 e Ft-tal, dologi kiadások miatt 4 531 e Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatásai miatt 2
e Ft-tal, egyéb működési célú kiadások miatt 846 e Ft-tal, beruházások miatt 1 183 e Ft-tal
és felújítások miatt 102 e Ft-tal.
A bevételek összegét az Óvoda költségvetési előirányzata terhére 5 844 e Ft-tal emeltük
meg. Ez az összeg kiegészült a választások miatt Működési célú támogatás címen kapott
2 470 e Ft-tal, melyek együtt fedezetet nyújtottak a szükséges költségekre.
/2./ Az Iglice Napköziotthonos óvoda költségvetési előirányzatainak összege 4 429 e Ft-tal
módosult. A módosítás a Polgármesteri Hivatal működési finanszírozása miatti 5.844 e Ft
–os csökkenésből és az IPR pályázaton nyert 1 408 e Ft, valamint 7 e Ft működési
bevételek különbözetéből tevődik össze.
/3./ A Dózsa György művelődési házra előirányozott eredeti összegek nem kerültek
módosításra, csak soronkénti átcsoportosítás volt szükséges.
Az év folyamán szükségessé vált előirányzat átcsoportosításokat is tartalmazza a
tájékoztató melléklet.
Bag, 2015. május 28.
Bognár Józsefné
jegyző

