Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
12/2009.(V.13.) rendelete
Ásotthalom Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.13.)
rendeletének m ó d o s í t á s á r a

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában (továbbiakban: Áht.), a helyi
önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés b) pontjában és Ásotthalom
Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának
megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14) rendelete 40. §–ában foglaltak alapján Ásotthalom
Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.13.)
rendelete
módosítására a következő rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:

1. §
A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2009. évi
költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét (1.számú melléklet 49.sor, 2. számú melléklet 30. sor, 4.
számú melléklet, 5. számú melléklet)
759.302 ezer Ft-ban,
ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt (13. számú melléklet)
103.545 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást (13.számú melléklet,
2. számú melléklet 29. sora, 3. számú melléklet)
103.545 ezer Ft-ban,
ebből:
- a beruházások, felújítások összegét (2.számú melléklet 20.sor,
3. sz. melléklet 30. +31. sor)
57.742 ezer Ft-ban,
- a működési célú bevételt,
655.757 ezer Ft-ban,
- Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközöket
(1.számú melléklet 34. sor)
8.935 ezer Ft-ban,
- működési célú kiadásokat, (2.számú melléklet 19.sor)
655.757. ezer Ft-ban,
ebből
- a személyi jellegű kiadásokat (2. számú melléklet 4. sor)
287.201ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat
(2. számú melléklet 5. sor)
87.358 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat (2. sz. melléklet 6. és 7.sor)
192.817 ezer Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait (2. sz. melléklet 9. sor)
61.812 ezer Ft-ban,
- működési célú pénze. átadás áh-n kívülre
(2. számú melléklet 12. sor)
5.655 ezer Ft-ban,
- működési célú pénze. átadás Többcélú Kist. Társ.
2.664 ezer Ft-ban
- az Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott
feladatok működési kiadásit (4. számú melléklet)
13.222 ezer Ft-ban,
- a költségvetési létszámkeretet (15. számú melléklet)
133,5 főben
állapítja meg.”
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2. §
A Rendelet 3.§ (1) bekezdésében a kiadások előirányzata „750.349 ezer Ft”-ról „759.302
ezer Ft-ra módosul.
3. §
A Rendelet 4.§ (1) bekezdésben a bevételek főösszege „750.349 ezer Ft”-ról „759.302 ezer
Ft-ra módosul.
4. §
A Rendelet 13. §-a az alábbiakkal egészül ki:
„17. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata 2009. évi közcélú foglalkoztatási
terv 1. módosítása miatti költségvetési változások bemutatása
jogcímenként .”
5. §
(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe E Rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe E Rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe E Rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe E Rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe E Rendelet 5. számú melléklete lép.
(6) A Rendelet kiegészül a 17. számú melléklettel, mely E Rendelet 6. számú melléklete.
6. §
E Rendelet 2009. június 01. napjától lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell
alkalmazni.
Ásotthalom, 2009. május 13.
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