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Tárgy: Beleg Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása. 

 

 

2014. évről áthúzódó bérkompenzáció címen 28.575,- Ft általános támogatás került 

kiutalásra az önkormányzat részére. Előirányzat módosítása szükséges: 

  + 28 e Ft h.önkorm.műk.általános támogatása 

  + 28 e Ft tartalék 

 

Bérkompenzáció, mely teljes egészében a Pitypang Óvodát érinti előirányzat 

módosítása szükséges: 

  + 182 e Ft bérkompenzáció 

  + 182 e Ft intézmény finanszírozás Óvoda 

 

Az Önkormányzat gázdíja továbbszámlázásra került a segesdi közös hivatalnak 

előirányzat módosítása szükséges: 

  + 570 e Ft közvetített szolg. árbevétele 

  + 570 e Ft közvetített szolgáltatások 

 

Az egyéb szolgáltatásokra tervezett kiadás kevésnek bizonyul, ezért átrendezés 

szükséges a dologi kiadásokon belül: 

  - 580 e Ft műk.c. előz. felszám. áfa 

  + 580 e Ft egyéb szolgáltatás  

   

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás nem került tervezésre előirányzat módosítás 

szükséges: 

  + 3.535 e Ft műk.c.ktgvetési támog. és kieg. 

  + 3.535 e Ft egyéb műk.c.támog. áht-n kívülről 

 

Segesd Közös Hivatalnak tervezett hozzájárulás 318.000,- Ft a védőszemüveg 

beszerzés miatt változott 469.000,- Ft-ra, ezért a különbözetre előirányzat módosítás 

szükséges: 

  - 151 e Ft tartalék 

  + 151 e Ft egyéb műk.c.támog. áht-n belülre 



 

Az Önkormányzat szociális tűzifa vásárlására 2.076.450,- Ft támogatást kapott, melyet 

teljes egészében felhasznált a rászorulók részére, ezért előirányzat módosítása 

szükséges: 

  + 2.076 e Ft műk.c.támog. és kieg. támogatások 

  + 2.076 e Ft egyéb önkorm. rendeletben megáll. juttatás 

 

A foglalkoztatottak személyi juttatásain belül technikai rendezés szükséges: 

  - 370 e Ft egyéb ktg.térítések 

  + 202 e Ft törv.sz. illetmények, munkabérek 

  + 168 e Ft  fogl. egyéb szem. juttatásai 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapott támogatás egyéb természetbeni 

ellátásként került felhasználásra Erzsébet utalvány formájában. Augusztusban 

626.400,- Ft, novemberben 672.800,-Ft értékben, előirányzat módosítás szüksége:

  +1.299 e Ft egyéb m.c. támogatás áht-n belül 

  +1.299 e Ft egyéb pénzbeli és term.beni gyermekvéd. támog. 

 

Óvodáztatási támogatásra 700 e Ft lett tervezve, ezzel szemben 270 e Ft támogatást 

kapott az önkormányzat, előirányzat módosítás szükséges: 

  -430 e Ft szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. támogatás 

  -430 e Ft óvodáztatási támogatás 

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra tervezett összeg 1.200 e Ft, ezzel szemben 

5.284 e Ft került kifizetésre. Előirányzat módosítás szükséges: 

  +4.084 e Ft foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

  -4.084 e Ft települési támogatás 

 

Lakásfenntartási támogatásra tervezett összeg 400 e Ft, a kifizetés ezzel szemben 

3.314 e Ft volt, előirányzat módosítása szükséges: 

  +2.914 e Ft lakásfenntartási támogatás 

  -2.914 e Ft települési támogatás 

 

A márciusig kifizetett rendszeres szociális segélyre, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra és lakásfenntartási támogatásra 1.361 e Ft-tal több támogatás került 

lehívásra, előirányzat módosítás szükséges: 

  +1.361 e Ft szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. támogatás 

  +1.361 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 

 

Októberi felmérés alapján a gyermekétkeztetésre 350 e Ft plusz támogatást kapott az 

önkormányzat, előirányzat módosítás szükséges: 

+ 350 e Ft szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. támogatás 

  + 350 e Ft egyéb nem int. ellátások 

 

 

 

 



 

Rendkívüli önkormányzati támogatást nyújtott be az önkormányzat a hiányának 

csökkentésére, de az igényelt támogatást csak részben kapta meg, a különbözet 8.543 e 

Ft, melyre előirányzat módosítás szükséges: 

  -8.543 e Ft műk.c.ktgvetési támogatás 

  -8.543 e Ft tartalék 

 

Iparűzési adó bevételként az önkormányzatnak 896 e Ft-al több realizálódott, mint a 

tervezett, ezért az előirányzatot módosítani kell: 

  + 896 e Ft ért. és forg. adóbevétel 

  + 896 e Ft tartalék 

 

Az októberi óvodai felmérés alapján a gyermeklétszám lemondása miatt 495.700,-Ft-al 

kevesebb köznevelési támogatást kapott az önkormányzat, előirányzat módosítás 

szükséges: 

  -496 e Ft tel.önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása 

  -496 e Ft tartalék 

   

 

   

   

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2015. 

évi költségvetési rendeletét. 

 

 

  

Beleg, 2016. február 22. 

 

 

 

         Tamás Csaba 

          polgármester 


