Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011.(IX.14.) rendelete

Újszász Városi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Újszász Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
10. §.(1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdése alapján a 2011. első félévi
költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

1.§.

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendeletének I. félévi teljesítését
1.125.528,0 eFt kiadással, a kiadásokon belül:
- Személyi jellegű kiadások felhasználás
- Munkaadókat terhelő járulékok felhasználás
- Dologi jellegű kiadások felhasználás
- Ellátottak pénzbeli juttatása felhasználás
- Speciális célú támogatások felhasználás
- Átadott pénzeszköz működésre felhasználás
- Támogatásértékű működési kiadás felhasználás
- Beruházási kiadások felhasználás
- Felújítási kiadások felhasználás
- Egyéb felhalmozási kiadás felhasználás
- Függő kiadás

332.299,0 eFt
88.561,0 eFt
281.330,0 eFt
3.198,0 eFt
68.873,0 eFt
3.777,0 eFt
1.458,0 eFt
128.502,0 eFt
174.348,0 eFt
3.230,0 eFt
39.952,0 eFt

állapítja meg.

2.§.

(1) Az önkormányzati költségvetés kiadási előirányzatainak 1.§. szerinti teljesítését az
1., 2/a., 2/b. számú melléklet, intézményi bontását a 3/a., 3/b., 3/c. számú melléklet
tartalmazza.

3.§.

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendeletének I félévi teljesített bevételi
főösszegét 1.114.853,0 eFt-ban, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények
önkormányzati támogatásának I. félévi felhasználását 373.391,0 eFt-ban állapítja meg.

4.§.

(1) A 3.§.-ban megállapított bevételi főösszeg források szerinti bontását, az
önkormányzati támogatás intézményi részletezését az 1., 3/a., 3/b. számú melléklet
tartalmazza.

2
5.§.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében jóváhagyott beruházási és felújítási
feladatok I. félévi teljesítését a 2/c., és 2/d. számú melléklet tartalmazza.

II. fejezet
6.§.

Az államháztartási információs rendszer keretében a pénzügyminisztérium által előírt
módon és időben a költségvetés első félévi beszámolója elkészült, a MÁK részére
időben továbbítva lett, és a hivatal ellenőrzés után jóváhagyta.

7.§.

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hiteles szövegét kihirdetés után meg kell küldeni az önkormányzat
önállóan működő és gazdálkodó intézményvezetői számára.
(3) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
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