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Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2018 évi költségvetésének módosítása.  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2018. évi 

költségvetési rendeletét. 

 

Eredeti előirányzatként 6.598 e Ft rendkívüli támogatás került tervezésre, ezzel szemben az 

önkormányzat 2.569.419 Ft támogatásban részesült. Előirányzat módosítása szükséges. 

 

 - 4.028.581 Ft egyéb kiegészítő támogatás 

 - 4.028.581 Ft tartalék 
 

Bérkompenzáció jogcímén 236.970 Ft-ot kapott az önkormányzat, mely a dolgozók bérében 

kifizetésre került. 

 

 + 236.970 Ft egyéb kiegészítő támogatás 

 + 236.970 Ft tartalék 
 

Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatásaként 4.625.900 Ft-ot utaltak, melyet egyéb 

működési célú támogatásként egyéb vállalkozások részére (DRV részére) tovább lett adva. 

 

 + 4.625.900 Ft működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. 

 + 4.625.900 Ft egyéb vállalkozások működési célú tám.  

 

Szociális célú tűzifára kapott támogatás előirányzatának módosítása szükséges. 

 

 + 1.085.850 Ft működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. 

 + 1.085.850 Ft egyéb nem intézményi ellátások 

 

Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások okán kapott támogatást összege 

1.740.000 Ft. Előirányzat módosítása szükséges 

 

 + 1.740.000 Ft működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám 

 + 1.740.000 Ft tartalék 

 

 

 

 



Az októberi felmérést követően az alábbi módosítás szükséges: 

 

 +   24.644 Ft általános tám. 

 + 174.534 Ft egyes köznevelési faladat tám. 

 - 283.860 Ft szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak tám. 

 -   84.682 Ft tartalék 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatást természetbeni 

ellátásként, Erzsébet utalvány formájában biztosították. 

     

augusztusi hónapban: 

           + 585.000 Ft egyéb fejezeti kezelésű működési célú visszatérítendő tám 

 - 585.000 Ft családi támogatások 

 

novemberi hónapban: 

 + 532.500 Ft egyéb fejezeti kezelésű működési célú visszatérítendő tám 

 - 532.500 Ft családi támogatások 

 

Önkormányzat képviselő testületének döntése alapján a szociális célú tűzifához kapcsolódó 

szállítási költséget, továbbá a belegi háztatások részére biztosított élelmiszercsomag költségét 

érintő előirányzatot módosítani szükséges. 

 

 +  329.650 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 

 -   329.650 Ft tartalék 

 

Előző évi elszámolásból származó (települési arculati kézikönyv) visszafizetési kötelezettség 

miatt előirányzatot módosítani szükséges. 

 

 + 984.610 Ft helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  

 -  984.610 Ft tartalék 

 

Az előző módosításkor tervezett kamera rendszer kiépítéséhez kapcsolódóan, továbbá egyéb 

tárgyi eszköz beszerzése miatt előirányzat módosítása a teljesítéshez igazodóan szükséges. 

  

 + 1.270.000 Ft egyéb tárgyi eszköz 

+    343.000  Ft beruházási áfa 

-  1.270.000  Ft szolgáltatási kiadások 

-     343.000  Ft működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó 

 

A teljesítéshez igazodóan Belegi Pitypang Óvoda tervezett finanszírozási kiadásainak 

előirányzatát módosítása szükséges.  

 

 -  2.837.771  Ft finanszírozási kiadás 

 + 2.837.771 Ft tartalék 

 

Államháztartási megelőlegezés jogcímén (2019. évi támogatás megelőlegezés) 2.125.235 Ft-

ot kapott az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges. 

 

 + 2.125.235 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés 

 + 2.125.235 Ft tartalék 



Háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön miatt előirányzat módosítása szükséges. 

 

 + 150.000 Ft kölcsön nyújtás 

 + 150.000 Ft kölcsön visszafizetés 

 

A képviselő-testület döntött az alábbi szervezetek támogatásáról a tartalék terhére 

 

 + 10.000 Ft Kustos Balázs versenyeztetésére támogatás 

 + 10.000 Ft Kutasi Sporthorgász Egyesület támogatása 

 +   7.380 Ft Nyári Gyermektábor támogatása 

 -  27.380 Ft tartalék 

 

 

Beleg, 2019. január 24. 

 

         

 

        Tamás Csaba 

         polgármester 


