Sándorfalva Város Képviselı-testületének
14/2010. (IX.30.) Önkormányzat rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl
szóló módosított 4/2010. (II.11.) Ör. sz. rendeltének
módosítására

A rendelet hatálya
1. §

(1.) A rendelet hatálya Sándorfalva Város önkormányzatára és annak szerveire, az
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a körjegyzıségre, valamint a
támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezetekre , valamint az önállóan mőködı jogi személyiséggel rendelkezı
társulásokra terjed ki.
(2.) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a.) Önállóan mőködı és gazdálkodó szerv
- Polgármesteri Hivatal
b.) Önállóan mőködı költségvetési szervek
- Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
- Budai Sándor Kulturális Központ
- Sándorfalva Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
- Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
- Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás

Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege
2. §

(1) A Képviselıtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
Kiadási fıösszegét

A módosított összegbıl

2.333.619 e Ft-ról
2.368.450 e Ft-ra módosítja.
482 e Ft CKÖ
3.579 e Ft DARKT
517 e Ft Szennyvíz Társulás
kiadása
400.000 e Ft kötvénykibocsátás
fedezeti tartaléka
937 e Ft fejlesztési tartalék

9.830 e Ft mőködési tartalék,
9.705 e Ft Polg.hivatal
125 e Ft DARKT

Amibıl:

Bevételi fıösszegét

2.333.619 e Ft-ról
2.368.450 e Ft-ra módosítja.

A módosított elıirányzatból

482 e Ft CKÖ
3.579 e Ft DARKT
517 e Ft Szennyvíz Társulás
bevétele

Mőködési forráshiányát

27.666 e Ft-ról
0 e Ft-ra módosítja az

elızı évi pénzmaradványa terhére.
A bevételbıl
Amibıl

1.488.980 e Ft pénzforgalmi bev.
24.407 e Ft elızı évi kv.kieg.

Elızı évi pénzmaradványok:

Amibıl

851.185 e Ft pézforg.nélküli berv.
400.000 e Ft kötvénykibocsátás
óvadéka
400.073 e Ft elızı évi felhalm.pm.
51.112 e Ft elızı évi mők.pm.
42.690 e Ft Polg.Hivatal
2.465 e Ft EESZI
2.702 e Ft BSKK
3.255 e Ft DARKT
24.190 e Ft finanszírozási bevétel

(2.) Az Önkormányzat eredeti költségvetésében mutatkozó 27.666 e Ft. mőködési
forráshiányra az áprilisban jóváhagyott elızı évi mőködési pénzmaradvány nyújtott
fedezetet, s így a hiány fedezetére hitelfelvétel nem válik szükségessé.

A költségvetési rendelet mellékletei
3. §

Sándorfalva város Képviselıtestülete az önkormányzat
2010. évi bevételi és kiadási elıirányzatainak fı összegeit az 1. sz. melléklet,
a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek és a kisebbségi
önkormányzat bevételi elıirányzatait a 2. . melléklet,
a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek és a kisebbségi
önkormányzat kiadási elıirányzatait a 3. sz. melléklet,

a költségvetési szervek kötött felhasználású céltámogatásait a 4. sz.
melléklet,
a költségvetési szervek létszám-elıirányzat és illetménykeretét az 5. sz.
melléket,
a 2010. évi elıirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 6. sz. melléklet,
a 2010-2012. évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszámelıirányzatait a 7. sz. melléklet,
a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és az önkormányzat által
nyújtott hitelek állományát a 8. sz. melléklet
az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 9. sz. melléklet
szerint hagyja jóvá.

4. §

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

Hatálybalépés
5. §

E rendelet 2010. szeptember 30. napján lép hatályba.

Sándorfalva, 2010. szeptember 15.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2010. október 1.
Sándorfalva, 2010. október 1.

Dr. Kovács Beáta
jegyzı

