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EL TERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2009. februári ülésére

Tárgy: A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása (el irányzatok véglegesítése)

Tisztelt Képvisel -testület!

A 2008. évi költségvetési rendeletünk módosítását a II. félévi központi intézkedésekb l adódó, valamint a helyi
döntésekhez kapcsolódó változások indokolják. A változások érintik az alapvet  és kötelez  önkormányzati
(m ködési) feladat ellátáshoz kapcsolódó el irányzatok véglegesítését és a fejlesztési célú forrásfelhasználásokkal
összefügg  el irányzati módosításokat is.

A II. félévet érint  f bb el irányzat módosítási területek a következ k:

A.)  Polgármesteri Hivatal (önállóan gazdálkodó költségvetési szerv)
I. M ködési terület:
- Kölcsön nyújtások és törlesztések el irányzat rendezése,
- Támogatás érték  m ködési kiadások megtakarításának rendezése,
- M ködési hitel m veletek el irányzat rendezései,
- Bértömeg bels  el irányzat rendezése illetve központi támogatásokhoz kapcsolódó személyi juttatások el irányzat
   rendezése (kereset kiegészítés, közcélú- közhasznú foglalkoztatás),
- Dologi kiadásokon belüli el irányzat átcsoportosítások rendezése,
- Szociális ellátások bels  el irányzat rendezése és ezen ellátásokhoz kapcsolódó központi kiegészít  támogatások
   többlet fedezeteinek beépítése,
- Leader+ pályázati program gesztori feladatainak el irányzat rendezései,
- OEP támogatás el irányzat rendezések,
- M ködési célú pénzeszköz átvételek el irányzat rendezései,
- Intézményi m ködési bevételek többlet forrás és bels  el irányzat átcsoportosítások elszámolása,
- Sajátos m ködési bevételek többleteinek elszámolása és bels  el irányzat rendezések,
- Kötött felhasználású állami támogatások többletbevételének el irányzat rendezése,
- Egyéb központi támogatási többletek el irányzat rendezései.

II. Fejlesztési, felhalmozási el irányzatok terület:
 - CÉDE.TEKI,TPEA pályázatok el irányzat többleteinek elszámolása,
 - Fejlesztési célú hitelm veletek el irányzat rendezései,
 - Fejlesztési célú kölcsönök el irányzat rendezései,
 - Beruházások, felújítások el irányzat rendezései,
 - Felhalmozási célú támogatás érték  és átadott pénzeszközök el irányzat rendezései.

B) Községi Könyvtár (részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv)
 - Intézmény finanszírozás és bels  el irányzat átcsoportosítások rendezése

Az el irányzat módosítások költség és forrás nem szerinti teljeskör  részletezését az el terjesztés 1. melléklete, míg a
kiemelt el irányzat csoportok szerinti községi szint  összesítést a 2. melléklet tartalmazza.
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Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk a Tisztelt Képvisel -testületnek az el terjesztésben és a csatolt rendelet tervezetben foglaltak
megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2009. február 17.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester      jegyz


