AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
7/2011. (II. 16.)
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2011. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály,
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. /XII. 19./ számú
Kormányrendeletben meghatározottakat – az 1/2011. (I. 31.) sz. rendeletét – továbbiakban
költségvetési rendelet – az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A költségvetési rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi
költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét
ezen belül:
– a felhalmozási célú bevételt
– a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a beruházások összegét
- a felújítások összegét
– a működési célú bevételt
– a működési célú kiadásokat
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi jellegű kiadásokat
- az ellátottak pénzbeni juttatásait
- a speciális célú támogatásokat
- az egyéb kifizetéseket
– a költségvetési létszámkeretet
állapítja meg.

237.210 ezer Ft-ban,
15.200 ezer Ft-ban,
15.161 ezer Ft-ban,
2.278 ezer Ft-ban,
2.800 ezer Ft-ban,
222.010 ezer Ft-ban,
222.049 ezer Ft-ban,
90.174 ezer Ft-ban,
23.662 ezer Ft-ban,
67.409 ezer Ft-ban,
8.360 ezer Ft-ban,
1.216 ezer Ft-ban,
46.389 ezer Ft-ban
41 főben

2. §
Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 1/a., 2/a., 2/b. sz.
melléklet tartalmazza.
3. §
A költségvetési rendeletet módosítani szükséges az Önkormányzat IV. negyedévi változásoknak
megfelelően:
(1)

BEVÉTELEK

Hitelek
- Óvodai létszámleépítés
Előirányzat változás összesen:

1.960 e Ft
1.960 e Ft

A fenti előirányzatok növelésével módosítva költségvetésünket, a bevételi előirányzat módosított
főösszege 237.210 e Ft.
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Emelés

(2) KIADÁSOK
Működési kiadások:
a) Személyi juttatások:
- Óvodai létszámleépítés

Elvonás
1.553 e Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok:
- Óvodai létszámleépítés

407 e Ft

Előirányzat változás összesen:

1.960 eFt

A fenti előirányzatok növelésével módosítva költségvetésünket, a kiadási előirányzat módosított
főösszege 237.210 e Ft.
(3) A kiadási előirányzat változása szakfeladatonként:

Emelés

851011-1 Óvodai nevelés, ellátás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok

Elvonás
1.553 e Ft
407 e Ft

Előirányzat változás összesen:

1.960 eFt

A fenti előirányzatok növelésével módosítva költségvetésünket, a kiadási előirányzat módosított
főösszege 237.210 e Ft.

(1)
(2)
(3)

4. §
A rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
A rendelet 2.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.
A rendelet 3.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

5. §
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 125. § (4) bekezdése alapján az
Önkormányzat költségvetése megvalósítási és teljesítménytervet nem tartalmaz.
6. §
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Atkár, 2011. február 16.
Kocsis Attila sk.
polgármester

Laczikné Dr. Barati Katalin sk.
jegyző
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AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2011. /II. 16./ SZÁMÚ RENDELETÉNEK
INDOKOLÁSA
Tisztelt Képviselő-testület !
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 31-én elfogadta és
jóváhagyta a 2011. évi költségvetésére vonatkozó rendeletét.
–

A fenti rendeletet az Árnyaskert Óvodára vonatkozó létszámleépítési döntés miatt
módosítani szükséges a bekövetkezett előirányzat-változások tételeivel.
BEVÉTELEK

1. Hitelek
Működési célú hitelünk előirányzatát csökkentenünk kell az óvodai létszámleépítés hatásaként
elért kiadáscsökkenés előirányzatával.
KIADÁSOK
Kiadási előirányzatunk is változott a szükségessé váló előirányzat-módosítások kihatásaival.
Személyi juttatások között az óvodai létszámleépítés hatásaként elért kiadáscsökkenés
előirányzata a módosító tényező.
Munkaadókat terhelő járulékok esetén is az óvodai létszámleépítés hatásaként elért
kiadáscsökkenés előirányzata jelenik meg változásként költségvetésünkben.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a rendelet-tervezetet jelen indoklással megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek!
Atkár, 2011. február 16.
Kocsis Attila
polgármester
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