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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2017. november 16.-i ülésre 

 

 

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2017. évi 

költségvetési rendeletét. 

 

Az önkormányzat köznevelési támogatás jogcímen 17.732.082 Ft összeget kap 2017. évben 

az óvodai létszám változás miatt. Előirányzat módosítása szükséges: 

 

-     912.203 Ft köznevelési támogatás 

-     912.903 Ft tartalék 

 

A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak ellátására 

(szünidei) 9.718.850 Ft kap 2017. évben.  Eredetileg e célra 17.136 e Ft összeget igényelt az 

önkormányzat, szünidei és intézményi étkeztetésre. 

 

A Kvtv. 2. melléklet III.5 pontja szerint: 

 „ a támogatás feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv 

útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést”.  

 

Az előző évek gyakorlatához igazodva az önkormányzat leigényelte az intézményi 

gyermekétkeztetési támogatást, de csak abban az esetben igényelhette volna, ha gazdasági 

társaságtól vásárolja az élelmezést. Mivel a kutasi önkormányzattól vásárolja, ezért Kutas 

Község Önkormányzata jogosult e támogatás igénybevételére. Előirányzat módosítás 

szükséges: 

   

  -     7.417.467 Ft szociális, gyermek jóléti és gyermek étk. fel. támogatása 

-      2.617.467 Ft tartalék 

-      4.800.000 Ft intézmény finanszírozás 

 

Az önkormányzat kiegészítő támogatásként a polgármesteri illetmény és tiszteletdíj 

különbözetének megfizetésére 537.800 Ft összeget kap a II. félévben. Előirányzat módosítása 

szükséges: 

  +  537. 800 Ft kiegészítő támogatás 

  +  537. 800 Ft tartalék 

 

 



Az önkormányzat kiegészítő támogatásként lakossági víz és csatornadíj támogatására 

2.665.600 Ft összeget kapott az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges: 

   

+ 2.665.600 Ft kiegészítő támogatás 

  + 2.665.600 Ft működési célú támogatás államháztartáson kívülre 

 

Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatására 1.000.000 Ft összeget kap az 

önkormányzat. Előirányzat módosítás szükséges: 

 

  + 1.000.000 Ft helyi önkormányzatok ált. műk. támogatás 

  + 1.000.000 Ft tartalék 

 

Beleg Község Önkormányzata szociális tűzifa vásárlására kiegészítő támogatásként 1.771.650 

Ft összeget kap az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges: 

   

  + 1.771.650 Ft kiegészítő támogatás  

  + 1.771.650 Ft ellátottak szociális juttatásai 

 

Az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése várhatóan meghaladja a bevételi előirányzatot. 

Előirányzat módosítás szükséges: 

 

  + 150. 000 Ft egyéb közhatalmi bevétel 

  + 150.000 Ft tartalék 

 

A képviselő-testület döntött a Kultúrházban lévő székek kárpitozásáról, melynek költéségét a 

tartalék terhére biztosította. Előirányzat módosítás szükséges: 

  

+ 220 e Ft egyéb szolgáltatás (173 e Ft + 47 e Ft) 

- 220 e Ft tartalék 

 

Technikai átvezetések szükségesek a személyi juttatásokon belül: 

 

  + 10 e Ft foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

- 10 e Ft törvény szerinti illetmények, munkabérek 

 

Technikai átvezetések szükségesek a dologi kiadásokon belül: 

   

+ 100 e Ft szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

  - 100 e Ft egyéb szolgáltatás  

 

Technikai átvezetések szükségesek a felhalmozási kiadásokon belül: 

 

  + 265 e Ft egyéb tárgyi eszközök felújítása 

  - 265 e Ft ingatlanok felújítása 

 

 

Beleg, 2017. november 10. 

         

Tamás Csaba 

        polgármester 


