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E l ő t e r j e s z t é s 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

2020. október 30.-i ülésére 

 

 

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének módosításában a feladatalapú támogatás 

előirányzata 804.715 Ft összege módosítása szükséges. A Belügyminisztérium által kiírt 

pályázaton elnyert összeg 660.000 Ft, ezért fejezeti kezelésű előirányzatra módosítás 

szükséges. 

Mikrofon vásárlása miatt egyéb tárgyi eszköz beszerzés, illetve a hozzákapcsolódó általános 

forgalmi adó előirányzatának módosítása szükséges. Közjegyzői díj költségének felmerülése 

miatt, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatának módosítása szükséges. 

Kerekítés miatt egyéb dologi kiadás előirányzatának módosítás szükséges.  

A roma nemzetiségi kulturális nap alkalmával szervezett rendezvényből következőleg 

előirányzat módosítása szükséges: bérleti díjra (áramfejlesztő, sátor bérleti díja) és egyéb 

szolgáltatásra (légvár, tetoválás stb.) 

A telefonszámla költségeire tervezett előirányzat meghaladja a tényleges kiadás költségeit, 

emiatt előirányzat módosítása szükséges. 

 

           Megnevezése           eredet ei.    I. mód. ei.-hoz módosított ei. 

 

Működési c. támogatásértékű bevétel 1.900.000 +1.464.715 3.864.715 

   

Előző évi maradvány 116.000  114.920  

  

Összes bevétel 2.016.000 +1.464.715 3.979.635   

 

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó      0           0                 0 

Dologi kiadások 1.787.000  +549.952 2.483.207 

  Szakmai anyagok beszerzése                  0                        76.255 

  Üzemeltetési anyagok beszerzése 1.000.000  1.000.000 

  Informatikai szolgáltatások 47.000 47.000 

  Egyéb kommunikációs szolg.                                                0             +50.000           100.000  

  Bérleti díj és lízing 0             +62.075             62.075 

  Közvetített szolgáltatások (telefondíj)  0  20.000 

  Szakmai tevékenységet segítő szolg. 0 +4.350 4.350 

  Egyéb szolgáltatások 251.000  +430.167 681.167 

  Kiküldetések kiadásai 343.000 0 343.000 

  Egyéb dologi kiadás 0 +100 100 

  Működési célú előz. felsz. áfa 146.000       +3.260 149.260     

          

Tartalékok  229.000 +896.263 1.318.148 
    

Beruházás 0 +18.500         178.280           

  Informatikai eszközök beszerzése          0   113.386 

 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 0 +14.567          30.347 



 Beruházási célú előz. felsz. áfa 0                 +3.933          34.547           

           

Összes kiadás 2.016.000  +1.464.715 3.979.635 

     

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzat 2020. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa. 

 

 

 

Ötvöskónyi, 2020. október 26. 

 

 

      Károlyi Zsolt 

                      elnök    
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