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Előterjesztés 

 

a képviselő-testület 2020. szeptember 17.-i ülésre 

 

 

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása.  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2020. évi 

költségvetési rendeletét: 

 

A közfoglalkoztatási start program keretében költségként jelentkező konténer ürítés miatt 

előirányzat módosítás szükséges: 

 

 +  95.500 Ft egyéb szolgáltatás     K337 

 +  95.500 Ft egyéb működési célű tám. ÁH-n belül  B16 

   

Közfoglakoztatási program keretében vásárolt munkaruházat költsége miatt előirányzat 

módosítása szükséges: 

 

 +   213.504 Ft készletbeszerzés     K312 

 +     42.793 Ft működési célú előzetesen felszm. áfa  K351 

 +   256.297 Ft egyéb működési célű tám. ÁH-n belül   B16 

 

Közfoglalkoztatási program keretén belül vásárolt üzemanyag miatt előirányzat módosítása 

szükséges: 

 

 + 80.000 Ft készletbeszerzés     K312 

 - 80.000 Ft tartalék       K513 

 

A lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása következtében a DRV Zrt. részére tőke 

visszautalására került sor 2019. évre vonatkozóan. Előirányzat módosítása szükséges: 

 

  + 941.900 Ft ebyéb működési célú átvett pénzeszköz  B65 

  + 941.900 Ft elvonások és befizetések    K5021 

 

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt előirányzat módosítása szükséges: 

 

 + 30.000 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131 

 + 30.000 Ft tartalék       K513 

 

 



A „Magyar Falu Program” keretén belül orvosi eszközök beszerzésére (számítógép 

monitorral, nyomtató) került sor, az eredeti előirányzathoz képes módosítás szükséges:  

 

 + 350.000 Ft informatikai eszköz beszerzése   K63 

 -  350.000 Ft tartalék      K64 

 

 

A könyvtár épületének felújítási pótmunkáira előirányzat módosítása szükséges: 

 

 +  795.995 Ft ingatlan felújítás     K71 

   +214.919 Ft felújítási célú előzetesen felszm. áfa  K74 

 -1.010.914 Ft tartalék      K513 

 

A közüzemi díjak kiadására előirányzat módosítása szükséges: 

 

 + 650.000 Ft szolgáltatási kiadások    K331 

 -  650.000 Ft tartalék      K513 

 

Eredeti előirányzatként nem volt tervezve szakmai tevékenységet segítő tevékenység, melybe 

beletartozik (fejlesztési koncepció, jogi tanácsadás, önkormányzat belső ellenőrzési 

feladatainak ellátása, támogatási kérelem elkészítése pályázati anyaghoz kapcsolódó 

menedzseri feladatok ellátása -tervezése), illetve az abba tartozó kiadások tévesen a 

szolgáltatási kiadásokra lett tervezve. Előirányzat módosítása szükséges: 

 

 + 821.713  Ft szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás   K336 

 -  493.236  Ft egyéb szolgáltatás     K337 

 -  328.477  Ft tartalék      K513  

 

A költségvetés tervezésénél előre nem ismert közfoglalkoztatási programok indítása miatt az 

első félév során személyi juttatások kiadására előirányzat módosítása szükséges: 

 

 + 2.100.000 Ft törvény szerint illetmények, munkabérek K1101 

 +    100.000 Ft egyéb külső személyi juttatás   K123 

 +    100.000 Ft munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony K122 

 -  2.300.000 Ft tartalék      K513 

 

 Gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan személyi juttatásokra előirányzat módosítása szükséges: 

 

 +12.950 Ft egyéb külső személyi juttatás    K123 

 -12.9950 Ft tartalék       K513  

 

 

Beleg, 2020. szeptember 11. 

 

 

Vámosi Róbertné 

            polgármester 


