11/2011.(IX.01) kötlségvetés módosítására
Kántorjánosi Községi ÖnkormányzatKépviselő- testületének
11/2011.(IX.01.) önkormányzati rendelete
5/2011. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítására.
Képviselő testület az Alkotmányról szóló 1949. évi XX.Tv. 44/A.§. (2) bekezdésében, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82.§.-ban foglalt felhatalmazás alapján, a
pénzügyi bizottsággal egyeztetve a 2011.évi költségvetés módosítására az alábbiakat rendeli:
1.§ Az önkormányzat címrendjét jelen rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.
2.§. (1) A képviselő testület a 2011. évi költségvetés kiadási főösszegét 37 353 ezer forinttal, a
bevételi főösszegét 37 353 ezer forinttal megemeli és az önkormányzat 2011.évi kiadási
főösszegét 531 027 ezer forintban, a bevételi főösszegét 531 027 ezer forintban állapítja
meg. (2) A bevételi főösszegen belül a módosított, kiemelt előirányzatokat
a) 25 168 ezer forint központosított támogatások
b) 9 337 ezer forint önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatásac) 1 211 ezer forint UNIÓS támogatás
d) - 9 337 ezer forint hitelfelvétele) – 4 386 ezer forint gépjárműadó bevétel
(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
a) 7 737 ezer forint személyi juttatások
b) 2 244 ezer forint társadalombiztosítási járulékok
c) 16 378 ezer forint felhalmozási célú pénzátadás háztartásoknak
d) 20 ezer forint felhalmozási célú pénzátadás háztartásoknak
e) 10 974 ezer forint beruházási kiadások jogcímenkénti megosztásban állapítja meg.
3.§. (1) A 2011.évi költségvetésben meghatározott működési bevétel és kiadási előirányzat
összegét 26 359 ezer forinttal növeli és az intézményei között az alábbiak szerint osztja fel:
a) önkormányzat 10 073 ezer forint, melyet iskolai étkeztetés címén dologi kiadásra biztosít;
b) óvoda 3 822 ezer forint, melyből személyi juttatás 1 551 ezer forint, járulékok 450 ezer
forint, dologi kiadás 1 821 ezer forint;
d) általános iskola 12 464 ezer forint, melyből személyi juttatás 6 186 ezer forint, 1 794 ezer
forint járulékok, 4 484 ezer forint dologi kiadás;
(2) A 2011.évi költségvetésben meghatározott felhalmozási bevétel és kiadás előirányzatát 10
994 ezer forinttal növeli, melyet az alábbi feladatra oszt fel: számítógép beszerzés pályázati
támogatással 10 974 ezer forint, lakosságnak közmű kifizetés 20 ezer forint.
4.§. A rendelet az alábbi rendelkezéssel egészül ki: A beruházási kiadások előirányzatainak és
felhasználásának alakulását a 15. számú melléklet tartalmazza.
5.§. Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Kántorjánosi, 2011. szeptember 1.
Pavelcsák István sk. Nádas Sándorné sk.
polgármester körjegyző

