Vaja város képviselő testületének 2/2016 (I.29..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.09.) rendelet módosításáról
VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.09.) rendelet módosításáról

Vaja Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről
szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a 34.§ (1) bekezdésében, valamint – az
Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142. § (1) bekezdése és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.

§

(1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások bevétele és kiadása, valamint a
működési kiadások előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében
megállapított
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módosítja és az önkormányzat 2015. évi
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állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
1.131.908 E Ft
466.739 E Ft
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Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
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Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
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Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú pe. átadás önkorm. többségi tul. társ
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Tartalék
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jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.

§

(1) Az önkormányzat költségvetési szervnél a személyi juttatások előirányzatát a
közfoglalkoztatás eredményeként 62.640.EFttal, a járulékok előirányzatát 10.151.EFttal, a
dologi kiadásokat 203.594.EFttal megemeli a működési célú támogatások bevételi
előirányzatával egyidejüleg.
(2) A polgármesteri hivatalnál a az ellátottak pénzbeli és természetbeni kiadását 10.110.EFt
tal növeli a települési támogatások kiadása terhére.
(3) A Tavirózsa óvoda dologi kiadásának előirányzatára 9.815.EFtot biztosít a finanszírozási
bevétel emelésével.
(4) A Szociális intézménynél a személyi juttatásokra 1.362.EFtot, a dologi kiadásának
előirányzatára 11.751.EFtot biztosít, és emeli a finanszírozási bevételét.
(5) A Tulipán bölcsőde dologi kiadásának előirányzatára 4.744.EFtot biztosít a finanszírozási
bevételek növekedésével.

3.

§

Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.1.,
1.2.,1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 6.1., 6.1.1.,6.1.2., 6.1.3.,6.2., 6.2.1., 6.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.4., és 6.5.
mellékletek tartalmazzák.

4. §

(1) Ez a rendelet 2016. január 29. napján lép hatályba.

Tisza Erika
jegyző

Tisza Sándor
polgármester

Csatolmányok
Megnevezés
melléklet

méret
325 KB

