
BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2010.(IV. 12.) Önk. sz. rendelete
Bihartorda Községi Önkormányzat

2009. évi költségvetésének módosítására

1. §.

A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület a Községi Önkormányzat bevételeit az 1. sz. táblázat szerinti
részletezéssel 238.970 m/Ft összegben

- melyből működési bevétel: 155.676 m/Ft,
- működési célú hitelfelvétel: 5.545 m/Ft,
- Kisebbségi önkormányzat bevétele: 891 m/Ft,
- felhalmozási bevétel: 83.294 m/Ft

állapítja meg.

2. §.

A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület a Községi Önkormányzat kiadásait a 2. sz. táblázat szerinti
részletezéssel 238.970 m/Ft összegben
- melyből működési kiadás összesen: 155.676 m/Ft,
- személyi juttatások: 49.711 m/Ft,
- munkaadói járulékok: 12.591 m/Ft,
- dologi kiadások: 36.935 m/Ft,
- melyből működési tartalék: 0 m/Ft,
- támogatások, pénzeszközátadások: 56.439 m/Ft,
- kisebbségi önkormányzat kiadásai: 891 m/Ft,
- felhalmozási kiadások: 83.294 m/Ft,
- melyből felhalmozási tartalék: 5.117 m/Ft
állapítja meg.

3. §.

A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 83.294 ezer forint. 2.
számú tábla szerint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 12.385 ezer forint
Ebből: - Közösségi kisbusz beszerzés: 9.820

- Teleház informatikai fejl.    135
- Székelykapu felállítás: 1.180
- Parkoló hivatal elé: 1.250

- a felújítások előirányzata: 65.254 ezer forint



Ebből: - Garázs felújítás:    566
- Kastélypark rek.:           34.803
- Móricz Zs. Ált.Isk.és Óvoda Tagintézmény (Óvoda) felújítás

   Pályázati forrásból: 19.374 ezer Ft (19 374 000 Ft) és saját forrás: 1025 ezer Ft
         (1 024 911 Ft )

- Kristály Szociális Szolgáltató Központ Bihartordai Int. (ÖNO) felújítás
pályázati forrásból: 7 125 ezer Ft (7 125 003 Ft) és saját forrás: 375 ezer Ft
(375 000 Ft)

- Óvoda felújítás saját erő (Társ.): 736 melyből 611 ezer Ft Társulásnak
átadott pénzeszköz

- az egyéb felhalm. C. kiadások tám.       1.758 ezer forint
(első lakáshoz jutás támogatása)

- felhalmozási tartalék        5.117 ezer forint

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

    Martin Károly        Petrucz Sándor
alpolgármester jegyző


