Nagyközségi Önkormányzat
Bag Nagyközség Önkormányzatának
8/2015. (IX.17.) számú rendelete, amely módosítja az
1/2015. (II.16.) számú Rendeletét
I. §

/1/ 2015. január 01. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított
normatívák és egyéb működési bevételből az 1/2015. (II.16.) számú
költségvetési rendelet 1. paragrafusában megállapított
 kiadási főösszeget
 bevételi főösszeget

22 281 e Ft-tal
22 281 e Ft-tal

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

529 027 e Ft-ban,
504 027 e Ft
25 000 e Ft

bevételi főösszegét
melyből: működési:
felhalmozási:

529 027 e Ft-ban,
508 027 e Ft
21 000 e
Ft
állapítja meg.

2. §

Az Önkormányzat és intézményei módosítás utáni előirányzatát az 2015.évi
beszámoló mellékletének adatai tartalmazzák.

Bag, 2015. szeptember 17.

Jamrik László
polgármester

Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

Kiegészítés I.
A 2015. I. félévi előirányzat módosításról
Központosított előirányzat módosítás összesen 6 828 e Ft-t értékben történt a félévben.
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 bevételből 7 918 e Ft értékben képződött előirányzat, amely a TarnaInvest Kft. által fizetett kötbérből és a Galga-menti Víziközmű Társulás által utalt
többlettámogatásból tevődik össze.
Közhatalmi bevételből (Talajterhelési díj) 1 500eFt előirányzatot képeztünk.
6 035 e Ft-t kaptunk 0. havi finanszírozásként a MÁK-tól 2014 decemberében. Ennek az
összegnek a pénzügyi rendezéséhez az előző évi pénzmaradványból előirányzatot kellett
képezni.
Így összesen 22 281 e Ft-tal emeltük meg a 2015. évi előirányzatot az I. félévben.

Kiegészítés II
A 2015. évi előirányzatok módosításáról

/1./ Az Iglice Napközi Otthonos Óvoda költségvetési előirányzatainak összege 8 024 e Fttal csökkent. A költségvetés tervezésekor az intézményi étkeztetés bevételi és kiadási
oldalon is itt jelent meg, de ennek elszámolása az önkormányzatnál történik. Ezért mindkét
oldalon módosítani kellett az előirányzat összegét.
/2./ A Dózsa György Művelődési házra és a Polgármesteri Hivatalra előirányozott eredeti
összegek nem kerültek módosításra, csak soronkénti átcsoportosítás volt szükséges.
Ezeket az előirányzat átcsoportosításokat is tartalmazza a tájékoztató melléklet.
Bag, 2015. szeptember 17.
Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

