
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2010.(XI.11.) önkormányzati rendelete 

 a 2010. évi költségvetés módosítására

  1. §

Petőfibánya  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló- 
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §. –a alapján az önkormányzat 2010. 
évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.11.) rendeletét ( a továbbiakban: R) módosítva a 2010. 
évi  költségvetésének  bevételi  és  kiadási  előirányzatát  2010.09.30.-i  fordulónappal 
432.368.630,- Ft-ban  állapítja  meg.  A  módosítást  eredményező  31.821.243,-  Ft 
jogcímenkénti módosító hatása az alábbiak szerint történik.

I. BEVÉTELEK  

Intézményi működési bevételek                                                           - 5.487.000
- Egyéb saj.bevétel (rehab.önrev.,gond.dij)                        743.000
   - kríziskezelő program                                 74.000
   - antennadíj bevétel                                      57.000
   - rehabilitációs hozzájár.önrevízió             596.000
   - rongált tankönyv térítés                             16.000

- Intézményi ellátás díja (alk.tér.díj)                              - 5.000.000

- Továbbszámlázott szolgáltatások                                       16.000

- Áfa bevételek, visszatérülések                                    - 1.246.000
   - kiszámlázott szolg.áfa-ja (alk.tér.díj)   -1.250.000
   - értékesített tárgyieszk.áfa-ja (telek)             4.000
   
Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                         8.319.317
- Pótlékok                                                                             11.000
- Átengedett központi adók (jöv.diff.mérs.)                    8.299.317 
- Egyéb sajátos  bevétel (helyszíni bírság)                             9.000

Támogatások                                                                                         10.138.025
- Norm.állami hozzájárulás feladatmut.köt.                       125.168 

- Kieg.tám.egyes szoc.feladadathoz                                9.063.857
   - időskorúak járadéka                                   100.035
   - rendsz.szoc.segély                                      683.401
   - rend.-re állási támogatás                         2.348.422
   - lakásfenntartási támogatás                         488.980
   - ápolási díj és járulékai                                636.120
   - közcélú foglalkoztatás                             4.806.899
                 



                  - Központosított támogatás                                                 949.000
   - Prémiumévek  program                              497.000
   - Osztályfőnöki pótlék                                  202.000
   - Pedagógus szakvizsga                                250.000

 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                         38.000
- Tárgyieszköz, immat. javak ért.(telek)            18.000
- Osztalék bevétel                                               20.000      
             
Támogatásértékű bevétel                                                                          16.356.901
- Működési célú támogatásértékű bevételek:                     1.815.821
      - mozgáskorlátozottak támogatása               14.000 
      - kiegészítő GYVT és pótlék                      130.785
      - országgyűlési választások                        290.694
      - önkormányzati  választások                     574.142
      - egyszeri GYVT                                         806.200

- Felhalm.célú tám.ért.bevétel (TÁMOP-3.1.4)              14.441.080

- Államházt.kívülről kap. végl.pe.átvétel
  (település arculat-javító pályázat)                                      100.000

Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                 2.456.000
(pénzmaradvány korrekció)

                  BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                   31.821.243

II. KIADÁSOK  

Személyi juttatások                                                                                     4.235.153

Rendszeres személyi juttatások                                          4.235.153
(közcélú munka)                                          

Munkaadókat terhelő járulékok                                                                     694.866

 - közcélú fogl.-hoz kapcs.                                                     571.746
 - ápolási díj TB-je                                                                  123.120

Szociálpolitikai ellátások                                                                            5.084.823

- Időskorúak járadéka                                                             100.035
- Rendszeres szociális segély                                                 683.401
- Rendelkezésre állási támogatás                                        2.348.422
- Lakásfenntartási támogatás                                                 488.980
- Ápolási díj                                                                           513.000
- Mozgáskorlátozottak támogatása                                          14.000
- Kiegészítő GYVT és pótlékok                                            130.785 

                  - Egyszeri GYVT                                                                   806.200
                                                             



                Tartalék                                                                                                       21.806.401

                  - Országgyűlési, önkormányzati választás                             864.836
                  - Közokt.norm.igénylés, lemondás júl.31.)                            125.168
                  - SZJA jövedelem-differenc.mérséklés                               8.299.317   
                  - Központosított támogatások                                                949.000
                  - Alkalmazottak étk.térítési díja és áfa-ja                        -  6.250.000
                  - Pénzmaradvány korrekció                                                2.456.000
                  - TÁMOP 3.1.4. pályázat, egyéb                                      15.362.080

                KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                       31.821.243

  2. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben 
szokásos módon gondoskodik.

K.m.f.

        Juhászné Barkóczy Éva sk.                              Dr. Gyirán Viktor sk.
                 polgármester                                                              jegyző

Záradék:

A rendeletet 2010. 11. 11. napján kihirdettem.
Dr. Gyirán Viktor
jegyző


