Bököny Község Képviselő-testülete
2012. április 11-i rendkívüli üléséről
Ikt. szám: 588-7/2011.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (42/2012.; 8/2012. (IV. 11.) R. )

TÁRGYSOROZAT

1) A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
/szóbeli előterjesztés/
előadó: polgármester

Gyalogné Lovas Irén
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 11. napján 12:00 órakor
megkezdett rendkívüli üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Gyalogné Lovas Irén
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Marozsán Mihály
Papp Csaba

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József

jegyző

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai
napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, nem hiányzik senki. Indítványozza, hogy a
Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek Papp Csaba és Dr.
Komoróczy Péter képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2012. (IV. 11.) számú
határozata
Döntés a napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az
állapította meg:
1.

A 2012.
módosítása

évi

alábbiak szerint

költségvetési

rendelet
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont:
A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A kapott támogatások, átcsoportosítások következtében az 5/2011. (II. 29.) számú költségvetési
rendeletben módosítani szükséges a megfelelő bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint:
A „Bököny Barota Mihály Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítés” című, KEOP-4.9.1-112011-0122 jelű pályázat keretében megítél 95.204 eFt összegű támogatás növeli az Önkormányzat
felújítási célú támogatásértékű bevételeinek előirányzatát és ezzel egyidejűleg, emeli a felhalmozási
célú kiadások előirányzatát. A 16.801 eFt összegű saját forrás a felhalmozási kiadások közötti
átcsoportosítással biztosított.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a 2012. évi költségvetési rendeletet
módosítani szíveskedjen!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
hozta.
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2012. (IV. 11.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5./2012. (II.29.) rendelet módosításáról
1. §
(1) A keop-4.9.0/11-2011-0122 jelű pályázat keretében az Új Széchenyi Terv előirányzatból biztosított
támogatás a felújítási célú támogatásértékű bevételek és a felhalmozási kiadások előirányzatának növelése miatt
a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

95.207 E Ft-tal
95.207 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2012. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési hiány összegét
-ebből működési
felhalmozási

615.475 E Ft-ban
649.868 E Ft-ban
34. 393E Ft-ban
34.393 E Ft
0 E Ft

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási, bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok
jogcímenkénti megoszlását az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület.
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Működési bevételek előirányzata összesen:
Ebből:
- Intézményi működési bevételek

514.666 eFt.
12.983 eFt.

- Önkorm. sajátos működési bevétele

143.204eFt.

- Közhatalmi bevételek:

100 eFt.

- Támogatások, kiegészítések

174.056 eFt.

- Támogatásértékű bevételek

149.930 eFt.

- Működési hitel (forráshiány)

34.393 eFt.

Fejhalmozási bevételek előirányzata összesen:
Ebből:
- Támogatásértékű bevételek

135.202 eFt.

Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Személyi juttatások

514.666 eFt.

- Munkaadót terhelő járulékok
- Dologi kiadások

135.202 eFt.

198.593 eFt.
46.690 eFt.
126.007 eFt.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

7.277 eFt.

- Műk. célú pénzeszközátadás:

4.290 eFt.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
- Ellátottak pénzbeli juttatása
- Tartalékok
Fejhalmozási kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Felújítások
- Beruházások
- Felhalmozási célú hitel törlesztés

128.479 eFt.
2.630 eFt.
700 eFt.
135.202 eFt.
113.008 eFt.
21.744 eFt.
450 eFt.

2. §
(1) Bököny Község Önkormányzata költségvetésében jóváhagyott felhalmozási célú kiadások és
támogatásértékű bevételek 2012. évi előirányzatát felemeli a Bököny Barota Mihály Általános Művelődési Központ
épületenergetika korszerűsítése című pályázat keretében megítélt 95.207 eFt. összeggel. A 16.801 eFt összegű saját
forrás a felhalmozási feladatok közötti átcsoportosítással biztosított.

3. §
(1) A Költségvetési Rendelet 3., 4., 9., 10., 14. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5.
melléklete lép.
4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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Több napirendi pont nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

Kmft.

PH.
Gyalogné Lovas Irén

Gulyás József

polgármester

jegyző

Papp Csaba

Dr. Komoróczy Péter
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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