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Iz s ó falvai Ro m a Nemzetis é gi Ö nko rm ány zatának

í212015. (VIII.I 7.) batározata
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szőlő 212015. (II.9.) határozatának

módosításáról

1. Az Önkormányzatiszintű bevóteli, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2015. januar 1. és 2015. június 30. között pótelőirányzatkért a helyi önkormányzati
támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előírányzatának növelése, a
nemzetiségi önkormányzat bevételi előirányzatokat érintő határozatainak élvezetése miatt
az alapr endelet 2. § -ában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 310 E Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét 310 E Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat2}I1. éví

módosított költségvetési bevételét 580 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 580 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Akiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előírányzatokat

580 E F't Működési költségvetés módosított kiadásai
E Ft Személyi juttatások
E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

500 E Ft Dologi kiadások
80 E Ft Egyéb működési célú kiadások

E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások
E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
E Ft Beruházások
E Ft Felújítások
E Ft Egyéb felhalmozási kiadások
E Ft Tartalék
E Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
E Ft Finanszírozási kiadások

j o gcímenkénti me go s zlásb an áIlapítj a me g.

2. A költségvetési határozat módosításának részletezése

A nemzetiségi önkormányzat, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni
előir ány zatát a I . é s 2. mell ékletek tartalmazzák.



3. A határozat r,égrehqtiisárra]i rerltljc

(1) Ez a határozat a kiliirdetés napjárr lc1 1 _i j . ba,

(]) A lrirtározat kihirdetésér,ől a.jegl,zti .l .i l, ,otlik.
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l. mellóklet

BEVETELEK

lzsófahai Roma Nemzetiségi Önkormánvzat
2015, É,vI I. FÉLEVES ÖSSZEVONT MÉRLEGE



1, mellékleí

KIADÁSoK

Hadásai (].1+.,.+] 6,)

Müúiaad(jkat leíhclit]árulekok ós szeiális hozá]ánllási rdó

KöLTSÉGvDTÉsI, nn{Á,NszíRoZÁSI BEVETELEK ES KIADÁsoK EGyENLEGE

kiadí§ok cgyenl€ge (finanszímá§i bevételek l l. 3or _ finan§zímzfui L4adálok 4, sor)

Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkorná.nyzat



6.1. melléklet

Megnevezés Izsófalvai Roma Neroetiségi Önkormányzat 01

Hitel-. kölcsön ielvetele államháztanison kivü]ról

Előző évi vállalkozási nraradvány igénybevétele

I(iadások

1. Működési köItsógvetés kifl dásai (1,1+,., +1,6,) 270 580 139

1 SzemélYi iuttatások

2. Níunkaadókat terhelő iárulékok és szociális hozzájárulási adó

3, Dolosi kiadások 200 500 139

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5, Egyéb míiködési célú kiadások
,70 80

Taítalékok

1,6,-ból - Általános taftalék

- céltartalék

Felhalmozá§i költ§ésvetés kiadásai (2. l,+2,2.+2,3,)

2.\ Beruháások

22. Felújitások

z.3, Eryéb felhalmozási kiadások

3. ffisszEsEN(l+2) 210 580 139

4 FinansZirozási kiadások (5. t.+5.2.+5.3.)

4.1 N{űködési célú fi nanszirozási kiadások

4.2 Felhalrnoási célú fi nansziíoási kiadások

4.3. Iránvitó szen,i (önkormányzati) támo_satás folyósitása

5. Ifl ATrÁsoK öSSZESEN: (4.+5.) 210 580 139

Feladat

1,.1,
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