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E l ő t e r j e s z t é s 

 

                             a képviselő-testület 2017. február 27.-i ülésére 

 

 

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

   

A köznevelési támogatás visszafizetése miatt előirányzat módosítás szükséges: 

  - 978 e Ft tartalék 

+ 927 e Ft helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó 

kiadása  

  +  51 e Ft kamatkiadás 

 

ehhez kapcsolódóan 36.885 Ft igénybevételi kamat kifizetése is történt a MÁK 

részére: 

  -  37 e Ft tartalék 

+ 37 e Ft helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó 

kiadás 

   

Az önkormányzat az iskolának közvetített szolgáltatásként nyújtott tűzifa vásárlása 

miatt előirányzat módosítása szükséges: 

  + 854 e Ft közvetített szolgáltatás ellenértéke államháztartáson belül 

  + 672 e Ft közvetített szolgáltatás 

  + 182 e Ft működési célú előzetesen felszámított áfa 
 

Rendkívüli önkormányzati támogatásra kérelmet nyújtott be az önkormányzat a 

hiányának csökkentésére, az igényelt támogatást csak részben kapta meg ezért 

előirányzat módosítás szükséges: 

  -5.931 e Ft működési célú költségvetési támogatás 

  -5.931 e Ft tartalék  

 

Az önkormányzat kötelező feladatot ellátó intézménye felújításához sikeresen 

pályázott és 7.688.981 Ft támogatást nyert: 

  +7.689 e Ft felhalmozási célú önkormányzati támogatás 

  +6.054 e Ft ingatlan felújítás 

  +1.635 e Ft felújítási célú előzetesen felszámított áfa 

 

 



 

Az általános működési támogatás feladatokra az önkormányzat 537.168 Ft-al több 

bevételt kapott, mint a tervezett, ezért előirányzat módosítása szükséges: 

  + 537 e Ft helyi önkormányzat működési általános támogatása 

  + 537 e Ft tartalék 

 

A köznevelési és a gyermekétkeztetési feladatokra az októberi lemondott létszám 

adatok alapján kevesebb bevétel került leutalásra: 

  - 174 e Ft egyes köznevelési feladatok támogatása 

  - 174 e Ft tartalék 

 

  - 442 e Ft önkorm. szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk. felad. támog. 

  - 442 e Ft tartalék 

 

A közfoglalkoztatással összefüggésben a tervezett összeg magasabb lett a 

ténylegesnél, ezért előirányzat módosítása szükséges: 

  -7.596 e Ft egyéb működési célú támog. bevételei áht-n belülről 

  -7.596 e Ft tartalék 

 

Az önkormányzat ingatlant vásárolt, melyet részletekben fizet meg, az eddig kifizetett 

vételár részlettel arányosan előirányzat módosítása szükséges: 

  - 200 e Ft tartalék 

  + 200 e Ft ingatlan beszerzés 

 

Az önkormányzat fenntartása alatt álló Belegi Pitypang Óvoda finanszírozására 

kevesebbet költött, mint a tervezett, ezért az előirányzatot módosítani szükséges: 

  - 561 e Ft központi, irányító szervi támogatás 

  + 561 e Ft tartalék 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapott támogatás egyéb természetbeni 

ellátásként került felhasználásra, Erzsébet utalvány formájában. Augusztusban 

580.000,- Ft, novemberben 626.400,-Ft értékben, előirányzat módosítás szüksége: 

  +1.206 e Ft egyéb működési célú támogatás áht.-n belül 

  +1.206 e Ft egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd. támogatás 

 

A dologi kiadásokon belül a tervezett előirányzat módosítása átcsoportosítással 

megoldható: 

  -1.167 e Ft készletbeszerzés 

  +1.167 e Ft szolgáltatási kiadások 

 

  - 190 e Ft szolgáltatások kiadások 

  + 190 e Ft különféle befiz. és egyéb dologi kiadások 

   

  - 429 e Ft tartalék 

  + 429 e Ft különféle befiz. és egyéb dologi kiadások 

 

 



 

A beruházásokra tervezett keret kevésnek bizonyult, ezért előirányzat módosítás 

szükséges: 

  - 328 e Ft tartalék 

  + 301 e Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzése 

  +  81 e Ft beruházási célú előzetesen felszámított áfa 

   

   

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2016. 

évi költségvetési rendeletét. 

 

 

  

Beleg, 2017. február 23. 

 

 

 

         Tamás Csaba 

          polgármester 


