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2/2009.(II.20.) KT számú rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

Nyírgelse, 2010. április 22.

Nagy Csaba
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. április
21-én megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: Nagy Csaba polgármester, Földesi László alpolgármester,
Kovács Miklós, Pintye Magdolna, Goda Ferenc, Enyedi János, Baloghné Enyedi
Gyöngyike képviselők.
Igazoltan maradt távol: Szilágyi Józsefné képviselő
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző
Nagy Csaba polgármester üdvözli a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 7
képviselő jelen van.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek Kricsfalusi Katalint javasolja.
A Képviselő- testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal megszavazzák
Kricsfalusi Katalint jegyzőkönyvvezetőnek.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Pintye Magdolna és Baloghné Enyedi
Gyöngyike képviselőket.
A Képviselő- testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal megszavazzák
jegyzőkönyv hitelesítőknek Pintye Magdolna és Baloghné Enyedi Gyöngyike
képviselőket.
Javaslatot tesz az ülés egyetlen napirendi pontjának elfogadására.
1./ 2/2009.(II.20.) KT számú rendelet módosítása (előirányzat módosítás)
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadja a napirendi
pontot.
1./ 2009.(II.20.) KT számú rendelet módosítása (előirányzat módosítás)
A napirendi pont tárgyalásakor Goda Ferencné költségvetési előadó is jelen volt.

-2Nagy Csaba polgármester: A 2009. évi tényleges felhasználások vannak
részletezve. Minden évben tervezünk, s ilyenkor van a helyére téve. Az is
részletezve van, hogy az ÖNHIKI-ből ne kelljen vissza fizetni az Iskola és az
Orvosi Rendelő fűtés korszerűsítési munkálatait fejújítási jogcímen lettek
elszámolva. Ebben az ügyen testületi döntés is született.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület 5 igen és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

NYÍGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
7/2010. (IV.26.) számú rendelettervezete
az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.20.) KT rendelet
módosításáról szóló 13./2009. ( IX.28.) KT. rendelet módosításáról
1. §
(1) A 2009. évben II. félévében bekövetkezett változások miatt az alaprendelet 3.
§ (1) bekezdésében megállapított
kiadási főösszegét
bevételi főösszegét

3.313 E Ft-tal
3.313 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2009. évi
módosított kiadási főösszegét
módosított bevételi főösszegét
a hiány összegét

állapítja meg.

264.980 E Ftban
264.980 E Ftban
35.903 E Ftban

-3(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
87.215 E Ft
29.168 E Ft
39.782 E Ft
1.480 E Ft
2.465 E Ft
5.621 E Ft
2.407 E Ft
E Ft
39.842 E Ft
E Ft
E Ft
1.500 E Ft
2.919 E Ft
51.881 E Ft
E Ft
500 E Ft
E Ft
E Ft
100 E Ft
100 E Ft
E Ft
E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
egyéb folyó kiadások
Előző évi túlfinanszírozás visszafizetési
kötelezettség
támogatásértékű működési kiadás
működési
célú
pénzeszközátadás
államháztart. kívülre
garancia- és kezességvállalásból származó
kifizetés
társadalom- és szociálpolitikai juttatás
ellátottak pénzbeli juttatásai
pénzforgalom nélküli kiadások
Kamatkiadások
Felújítás
intézményi beruházási kiadások
támogatásértékű felhalmozási kiadás
felhalmozási célú pénzeszközátadás
pénzügyi befektetések kiadásai
EU-s támogatásból megvalósuló projektek
kiadásai
általános tartalék
Céltartalék
hitelek kamatai
finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2.§.
3.) Az állami támogatás előirányzatok
összegét a Működésképtelen
önkormányzatok támogatása , szakmai informatikai normatíva, az óvodáztatási
támogatás és a jövedelemkülönbség mérséklésére kapott pótelőirányzatok ,
valamint a lemondás miatti csökkenés különbözetével 5.264 E. forinttal
növelni kell.

-44.) A Képviselőtestületi határozata alapján felhalmozási célú bevételként
figyelembevett bérleti díjak összegével 1.915 E. Ft növelni kell a felhalmozási
bevételeket.

5.) Működési célú hitelfelvétel előirányzatát az állami támogatások,
támogatásértékű működési bevételi előirányzat változásai, valamint a kiadási
előirányzat változások különbségével a költségvetési egyensúly érdekében
35.903 E. Ft összegben állapítja meg..

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
Nyírgelse, 2010. április 21.

..............................................
jegyző

Kihirdetve: 2010. április 26.

Dr. Lakatos Péter
jegyző

.........................................
polgármester
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Nagy Csaba polgármester megköszöni a részvételt, s az ülést bezárja.
k.m.f.

Nagy Csaba
polgármester

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Pintye Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítő

Baloghné Enyedi Gyöngyike
jegyzőkönyv hitelesítő

