MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2010 (II. 09.) RENDELETE
MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ 6/2009.(IX. 01.) és az 5/2009.(V.25.) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT
1/2009.(II. 17.) RENDELET /TOVÁBBIAKBAN: R/ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1.§.
A rendelet 1. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület Mérges Községi Önkormányzat 2009. évi összes bevételét
35.109,- e Ft-ban állapítja meg, melynek forrásonkénti részletezését a (2) bekezdés
tartalmazza:
(2)
Saját bevételek:
28 e Ft
Helyi adó:
136 e Ft
Átengedett, megosztott bevételek:
3.519 e Ft
Önkormányzatok normatív támogatása:
7.229 e Ft
Működési, fejlesztési célú pénzeszköz átvétel:
2.317 e Ft
Támogatás értékű bevétel:
9.586 e Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel:
1.599 e Ft
Összesen:
Előző évek pénzmaradványa:
Hitel felvétel
- fejlesztési
- működési
Mindösszesen:

24.414 e Ft
.2.342 e Ft
.8.353 e Ft
0
35.109 e Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg (2) bekezdés szerinti részletes
megosztását az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. §.
(1) A rendelet 2.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület Mérges Községi Önkormányzat 2009. évi összes kiadását 35.109
e Ft-ban állapítja meg, melynek címenkénti részletezését a (3) bekezdés tartalmazza:
(3) Mérges Község Önkormányzat
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő járulékok:
Dologi kiadás:
Társadalom és szoc.p.juttatások:
Átadás:
Felhalmozási kiadások/hitel törlesztés:
Pénzügyi befektetések kiadása:
Tartalék:

4.552 e Ft
1.174 e Ft
5.410 e Ft
994 e Ft
2.391 e Ft
20.538 e Ft
50 e Ft
0 e Ft

Összesen:

35.109 e Ft

A működési kiadási főösszegek szakfeladatok szerinti megosztását az 5. sz. melléklet
tartalmazza.
Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg (3) bekezdés szerinti részletes
megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.
A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai előirányzatait
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat 2009. évi módosított bevételei intézményenkénti bontását a 4. számú
melléklet tartalmazza.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi módosított felhalmozási és felújítási
kiadásait a 6. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati hivatal
költségvetésében szereplő módosított pénzeszköz átadások teljesített kiadásait a 7. számú
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. §.
(1) A rendelet 8.§. helyébe a következő rendelkezés lép:
A rendelet 1-7. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-7. számú mellékletei lépnek.
4. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Mérges, 2010. február 09.

Veilandics Eszter
körjegyző

Balázs Vince
polgármester

A rendelet kihirdetése 2010. február 9-én megtörtént.

Veilandics Eszter
körjegyző

