Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2010. (IV.28.) rendelete
Öttömös Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Öttömös község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1991. évi XX. tv. 138. §. 1. bekezdés
k.) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva, a többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.
82. §-a alapján az Öttömös községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi tejesített költségvetési
a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét

156 757 e Ft-ban
157 422 e Ft-ban

állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételeket
- a működési célú kiadásokat
a kiadásokon belül:
- a személyi jellegű kiadások
- a munkaadót terhelő járulékok
- a dologi kiadások
- a pénzeszköz átadások
- a társadalom és szociálpolitikai juttatások
- a felhalmozási célú bevételeket
- a felhalmozási célú kiadásokat
a bevételeken belül:
- LEKI támogatás
- normatív támogatás felhalmozási része
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
a kiadásokon belül:
- a felújítási kiadások
- a beruházási kiadások
- felhalmozási célú pénzeszközátadás
-ban állapítja meg.

136 314 e Ft
136 999 e Ft
38 156 e Ft
11 067 e Ft
38 832 e Ft
19 518 e Ft
23 069 e Ft
20 443 e Ft
20 443 e Ft
8 667 e Ft
1 776 e Ft
10 000 e Ft
16 273 e Ft
3 380 e Ft
790 e Ft

Az önkormányzat 2009. évre teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 1.
számú és a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványát 4 760 e Ft-ban
állapítja meg, amelynek 2010. évi felhasználását az alábbiak szerint határozza meg:
- Kiss Ferenc Általános Iskola 2009. évi tagintézményi elszámolása alapján 2009. évet
terhelő fizetési kötelezettség 1 568 e Ft
- Működésképtelen helyi önkormányzatok 2009. évi egyéb támogatása 2010. évi
utalása miatt 3 000 e Ft
- Központi tér és parkoló kialakítás önereje 192 e Ft.
3. §
Az Önkormányzat által foglalkoztatottak 2009. évi átlaglétszáma 23 fő.
4. §
A Képviselő-testület a a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Napközi Otthonos Óvoda tagintézményeinek 2009. évi elszámolását az 5. számú melléklet
alapján hagyja jóvá
5. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bata Ferenc
polgármester
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