Nagyközségi Önkormányzat
Bag Nagyközség Önkormányzatának
10/2015. (XI.19.) számú rendelete, amely módosítja az
1/2015. (II.16.) számú Rendeletét
I. §

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

19 452 e Ft-tal
19 452 e Ft-tal

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

548 479 e Ft-ban,
522 371 e Ft
26 108 e Ft

bevételi főösszegét
melyből: működési:
felhalmozási:

548 479 e Ft-ban,
546 479 e Ft
2 000 e
Ft
állapítja meg.

2. §

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

Bag, 2015. november 12.

Jamrik László sk.
polgármester

Burghardtné Tóth Ilona sk.
jegyző

Kiegészítés I.
A 2015. III. negyedévi előirányzat módosításról
Központosított előirányzat módosítás összesen 4 141e Ft-t értékben történt a félévben.
Lakásfenntartási támogatásra 376e, bérkompenzációra 446e Ft-t kaptunk, előző évi
elszámolásból eredően 1 539e Ft, gyermekvédelmi támogatásként Erzsébet utalványban
1 780e Ft bevételekből képeztünk előirányzatot.
Felhalmozási célú bevételünk ingatlanértékesítésből és a Nepomuki Szent János szobor
felújítására kapott lakossági adományokból, összesen 2 000e Ft értékben került
módosításra.
Közhatalmi bevételből (Iparűzési adó) 1 200e Ft előirányzatot képeztünk.
2015.04.15.-i MÁK általi ellenőrzésből adódóan – melynek során a gyermekétkeztetés
normatíva igénylést vizsgálták felül-, visszavonásra került 9 377 e Ft támogatás a dologi
kiadások túltervezése miatt, melyet az előző évi pénzmaradványból kompenzáltunk.
A negyedév során teljes egészében előirányzatot kellett képezni (központi utasításra) a
2014. évi költségvetési maradványból. Ebből még 12 111e Ft volt szabad összeg, melyet
dologi kiadásokra terveztünk be.
Összességében tehát 19 452 e Ft-tal emelkedett mind a kiadási, mind a bevételi
főösszegünk a III. negyedévben.

Bag, 2015. november 12.
Burghardtné Tóth Ilona sk.
jegyző

Kiegészítés II
A 2015. évi előirányzatok módosításáról

Intézményeinkben az előirányozott eredeti összegek nem kerültek módosításra, csak
soronkénti átcsoportosításra volt szükség.

Bag, 2015. november 12.

Burghardtné Tóth Ilona sk.
jegyző

