Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2011.(XII.21.)Ör
Apátfalva Község Önkormányzatának a 2010. évi
pénzmaradvány felhasználásáról

1. §
(1)

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ban foglaltak alapján, az
önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010. (I.28.)
Ör alapján a 2010. évi pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint fogadja el:
2010. évi pénzmaradvány 25.151 e Ft.
Működési kiadásokra:
- Biztosíték számla
- Román önkormányzat pénzmaradványa
- CKÖ pénzmaradvány
- Szállítói tartozások

6.290 e Ft
775 e Ft
135 e Ft
9 e Ft
754 e Ft

- Normatív visszafizetés
- Helyi adó visszafizetés
- 2009. évi normatíva visszafizetés késedelmi kamata
- TÁMOP pályázati előleg fel nem használt része
Beruházási kiadásokra:
- Beruházási hitel visszafizetés
- Óvoda épület felújítása pályázati támogatás
- Óvoda épület felújítása önerő
Összesen:

754 e Ft
2.552 e Ft
262 e Ft
1.049 e Ft
18.861 e Ft
1.160 e Ft
12.000 e Ft
5.701 e Ft
25.151 e Ft

(2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP

I. Társadalmi hatások összefoglalása: Az előterjesztés elfogadása hozzájárul az
önkormányzat és intézményeinek zavartalan működtetéséhez, az önkormányzat által
kötelezően teljesítendő feladatok végrehajtásához a helyi közszolgáltatások zavartalan
ellátásához, illetve a betervezett beruházások végrehajtásához.
II. Társadalmi költségek: A tervezetnek társadalmi költsége nincs.
III. Gazdasági hatások: Az előterjesztés elfogadásával az abban foglalt feladatok
végrehajtása biztosított.
IV. Környezeti hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt
hatása nincs.
V. Egészségügyi hatások:
következményei nincsenek.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendeletmódosítás nem keletkezet olyan
adminisztratív terheket, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének
tekinthető.
VII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Amennyiben az önkormányzat
nem teljesíti ezeket az előírásokat azt a Magyar Államkincstár, illetve az állami ellenőrzés
egyéb szervei az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatja.
VIII. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az
előirányzatok változtatásával járó feladatbővülés vagy feladatelmaradás a tárgyi és személyi,
feltételek harmonizációjával valósul meg.

