Egyek Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesterétől

Előterjesztés
az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására

Az önkormányzat a 2009. évi költségvetését a 11/2009. ( II.12.) számú rendeletével hagyta
jóvá.
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.
Az önkormányzati költségvetést a képviselő-testület 997 541 ezer forint kiadási, 857 530 ezer
forint bevételi főösszeggel, és 140 011 ezer forint, működési hiánnyal hagyta jóvá.
A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás - a 2009. február 12-én, a módosításokkal
elfogadott költségvetési rendelethez képest – 50 260 ezer forint pótelőirányzattal fog
módosulni.
A költségvetési rendelet módosítását indokolja:
1.) Az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos működési célú kiadások
előirányzatának fedezeteként az önkormányzat számára pótelőirányzatként juttatott
központi támogatás , 1 083 ezer forint összegben. Ezen összeg felhasználását az 1. sz.
táblázat mutatja be.
2.) A hazai pályázatok (TEUT, LEKI, TEKI) benyújtásának feltétele, hogy az
önkormányzat által benyújtott pályázatok önereje a költségvetési rendeletben rögzítésre
kerüljön. Ezen pályázatok önereje összesen 49 177 ezer forint előirányzat módosítást
eredményez az eredeti költségvetési rendelethez képest. A pályázatok előirányzatait részletesen - a 2. sz. táblázat tartalmazza.

1. sz. táblázat
adatok ezer Ft-ban
Kiadási
Jogcím

Bevételi
Előirányzat

Szem.jell.kiadások

495

Munkaadókat terh.k.

159

Dologi kiadások

429

Kiadások összesen:

1 083

Jogcím

Előirányzat

Központi támogatás

1 083

Bevételek összesen:

1 083

2. sz. táblázat
adatok ezer Ft-ban
Kiadási
Jogcím

Bevételi
Előirányzat

Jogcím

Előirányzat

Dologi kiadások

1 219

Működési célú hitelfelvétel

1 219

Felújítás

19 699

Felhalmozási célú hitelfelvétel

47 958

Beruházás

28 259

Kiadások összesen:

49 177

Bevételek összesen:

49 177

A költségvetési rendeletmódosítás a következő mellékleteket nem érintette, azok
változatlanul maradtak:
-

1. sz. melléklet, címrend,

-

2/1. sz. melléklet, Normatív hozzájárulások a 2008. évre,

-

6. sz. melléklet, Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok
szerint évenkénti bontásban,

-

10. sz. melléklet, Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),

-

13. sz. melléklet, A 2009. évre tervezett tartalékok

-

14. sz. melléklet, Az Egyek Nagyközség Önkormányzat által EU-s támogatással
megvalósuló projektek

-

15. sz. melléklet, Pályázat az önkormányzat illetékességi területén működő nem
önkormányzati szerveknek nyújtható támogatások

Egyek, 2009. május 28.
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