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Előterjesztés 

 

a képviselő-testület 2019. szeptember 16.-ai ülésre 

 

 

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító rendelet 

módosítása. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2019. évi 

költségvetési rendeletét: 

 

A 2017. évben befejeződött orvosi rendelő felújításával kapcsolatos kifizetés 2019. évre 

húzódott át. Ennek okán előirányzat módosítása szükséges: 

 

 + 3.500.000 Ft ingatlan felújítás     K71 

 + 1.500.000 Ft felújítási célú előzetesen felszámított áfa  K74 

 + 5.000.000 Ft felhalmozási célú önkormányzati támogatás  B21 

 

 

A védőnői szolgálat részére vásárolt személyi mérleg miatt előirányzat módosítási szükséges: 

 

 + 30.000 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés    K64 

 + 15.000 Ft beruházási célú előzetesen felszámított áfa  K67 

  - 45.000 Ft ingatlanok felújítása     K71 

 

 

Előzetesen nem tervezett közfoglalkoztatási program keretében vásárolt tárgyi eszközök 

(benzinmotoros sövényvágó, szerszámok, takarítógép) miatt előirányzat módosítása 

szükséges: 

 

 + 620.000 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés   K64 

 + 146.000 Ft beruházási célú előzetesen felszámított áfa  K67 

 -  504.000 Ft ingatlanok felújítása      K71 

 -  262.000 Ft tartalék      K5131 

 

 

Magyar Államkincstár felé a 2015. évi kamat visszafizetési kötelezettség miatt fennállt 

tartozás miatt módosítás szükséges: 

 

           + 65.967 Ft kamatkiadás      K353   

 - 65.967 Ft egyéb szolgáltatások     K337 

 



Előző évi költségvetési maradvány igénybevételének előirányzatát módosítani szükséges: 

 

 + 133.374 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevét. B8131 

 + 133.374 Ft tartalék      K513 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének előirányzatát módosítani szükséges: 

 

 +  235 Ft ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz    K914 

 -   235 Ft közüzemi díjak      K331 

 

 

A vízdíj csökkentéséhez kapcsolódó támogatás átutalása a DRV Zrt. felé átutalásra került, 

előirányzat módosítása szükséges: 

 

 + 1.960.000 Ft helyi önkormányzatok előző évi elszám. szárm. kiadások K5021 

 -  1.960.000 Ft tartalék            K513

  

 

Számítógép alkatrész vásárlása történt a Művelődési Házhoz kapcsolódóan, ezért előirányzat 

módosítása szükséges: 

 

 + 168.961 Ft informatikai eszközök beszerzése   K63 

+ 343.000 Ft beruházási célú előzetesen felszámított áfa  K67 

-  214.580 Ft ingatlanok felújítása     K71 

 

Közfoglalkoztatási program keretében kapott támogatások átvezetése miatt módosítás 

szükséges: 

 

 +    720.000  Ft ingatlan felújítás     K71 

 +  3.803.715 Ft tartalék      K513 

 -   4.523.715 Ft egyéb működési célú tám. ÁH-n belül  B16 

   

 

Az általános iskola részére vásárolt tűzifa továbbszámlázása miatt előirányzat módosítása 

szükséges: 

 

 + 550.000 Ft közvetített szolgáltatás     K335 

 -  550.000 Ft egyéb szolgáltatás      K337 

 

Bicsár László plébános úr születésnapi köszöntéséhez az önkormányzat hozzájárulása miatt 

előirányzat módosítása szükséges: 

 

 + 40.000 Ft egyéb működési tám. Áh-n kívülre   K512 

 -  40.000 Ft tartalék       K513  

  

 

Eredeti előirányzatként foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira nem lett tervezve 

előirányzat, ezért előirányzat módosítása szükséges táppénz kifizetése miatt 

közfoglalkoztatottak részére: 



  

 + 300.000 Ft foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. K1113 

 -  300.000 Ft törvény szerinti illettmények  K51101  

 

Gyerek napi műsor rendezésére szervezett légvár üzemeltetésére, illetve zenés 

gyermekműsorra előirányzat módosítása szükséges: 

 

 + 323.000 Ft egyéb szolgáltatás    K337 

 -  323.000 Ft tartalék     K513 

 

Bér rendezése miatt technikai módosítás szükséges, továbbá a tartalék terhére előirányzat 

módosítása szükséges: 

 

 -       80.000 Ft törvény szerinti ill.    K1101  

 +      80.000 Ft egyéb külső személyi juttatások  K123 

 + 1.500.000 Ft törvény szerinti ill.    K1101 

 +    300.000 Ft egyéb külső személyi   K123 

 -   1.800.000 Ft tartalék     K513 

   

 

Beleg, 2019. szeptember 12. 

 

         

 

        Tamás Csaba 

         polgármester 


