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E l ő t e r j e s z t é s 

 

                             a képviselő-testület 2015. szeptember 16-i ülésére 

 

 

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 

 

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele miatt előirányzat módosítás szükséges a 

tartalék javára: 

  + 7.354 e Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele 

  + 7.354 e Ft tartalék 

 

A 2014. évi szemétszállítási díjhátralék, mely 126.681 Ft 2015. évi kiegyenlítése miatt 

előirányzat módosítás szükséges: 

 

  -  250 e Ft tartalék 

  + 250 e Ft egyéb szolgáltatás 

 

Start közmunkaprogram keretében vásárolt pótkocsihoz kapott támogatás kevesebb, 

ezért kiegészítése szükséges 120.000+32.400 áfa=152.400,- Ft előirányzat módosítás 

szükséges: 

  - 152 e Ft tartalék 

  + 120 e Ft beruházás, tárgyi eszköz beszerzése, létesítése  

  + 32 e Ft beruházás c. előzetesen felszám. áfa 

 

Iskolának tűzifa vásárlása, eladása közvetített szolgáltatásként árbevétel tervezve lett, 

kiadásra előirányzat módosítása szükséges: 

 

  - 550 e Ft tartalék 

  + 550 e Ft közvetített szolgáltatás 

 

Egyéb dologi kiadásra nem lett tervezve, ezért előirányzat módosítás szükséges: 

 

  - 55 e Ft tartalék 

  + 55 e Ft egyéb dologi kiadás 

 

 



 

MÁK-nak visszafizetett jogosulatlan támogatás után megfizetett kamat nem lett 

tervezve, ezért előirányzat módosítása szükséges: 

 

  - 600 e Ft tartalék 

  + 600 e Ft kamatkiadás 
 

A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 93 e Ft, Rinyamenti Kistérségi 

Társulásnak 68 e Ft, 2014-2015 évi szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának 

hozzájárulásához Kutasnak 403 e Ft átadott támogatások miatt előirányzat módosítás 

szükséges: 

  -564 e Ft tartalék 

  +564 e Ft műk.c.támog. áht-n belülre 

 

A védőnői szolgálathoz vásárolt 15.815 Ft értékű csecsemőmérleg, valamint 1 db 

32.990 Ft értékű fűnyíró vásárlása miatt a beruházások előirányzat módosítása 

szükséges: 

  - 49 e Ft tartalék 

  + 39 e Ft beruházás, egyéb t.e beszerzése, létesítése 

  + 10 e Ft  beruházási c. előz. felsz. áfa 

 

Beleg község hivatalos weboldalának fejlesztése, grafikai kivitelezése és beüzemelése 

kerül megvalósításra az iLXRootNET Kft. által 50.000+13.500 áfa = 63.500 Ft 

értékben, ezért előirányzat módosítás szükséges: 

 

  -64 e Ft tartalék 

  +50 e Ft informatikai szolg.-ok 

  +14 e Ft műk.c.előz.felsz. áfa 

 

Beleg község 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó környezetvédelmi programjának 

elkészítéséhez, mely 135.000+36.450 áfa = 171.450,- Ft előirányzat módosítás 

szükséges:   

  -171 e Ft tartalék 

  +135 e Ft egyéb szolgáltatás 

  + 36 e Ft műk.c.előz.felsz. áfa 

 

A polgármester bére és költségtérítése az illetmények között lett tervezve, de a 

választott tisztségviselők juttatásai között kell szerepeltetni, valamint a 

közfoglalkoztatottak munkabéréből tervezni kell a betegszabadságra és táppénzre, 

ezért technikai rendezés szükséges: 

 

  -4.790 e Ft törvény szerinti illetmény, munkabér 

  +4.690 e Ft választott tisztségviselők juttatásai 

  +100 e Ft fogl. egyéb személyi juttatásai 

 

 

 



 

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2015. 

évi költségvetési rendeletét. 

 

 

  

Beleg, 2015. szeptember 09. 
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