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TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLET!
2017 évi elfogadott költségvetésünket a már ismert várható teljesítések valamint
a pluszként jelentkező bevételek ismeretében még a 2017. évi zárszámadásunk
elfogadása előtt módosítani szükséges. Költségvetésünk fő összegét 19.009 ezer
Ft-tal kell módosítanunk. A bevételeink ezzel az összeggel növekedtek. Ezek a
tételek a következők:
Működési célú állami támogatást kaptunk polgármesteri illetmény kiegészítést ,
mellyel 2017-ben módosítottuk költségvetésünket. A 2018 évi költségvetésben
már eredeti előirányzatként kaptuk meg. További 1000 e Ft-ot kaptunk az
arculati kézikönyv elkészítéséhez, melynek összegét az év végén a dologi
kiadásaink között számoltunk el
Pályáztunk szociális célú tűzifára, melynek összege 506 ezer Ft. Ezen összeggel
módosítottuk mind a bevételeinket mind pedig a kiadásainkat. Bevételeinket az
állami támogatások tekintetében, a kiadásunkat pedig a szociális ellátások
jogcímeinél. Bevételi növekedéseinket mind a közhatalmi bevételek mind pedig
a saját bevételek tekintetében tartalékba helyeztük.
Természetbeni juttatást igényeltünk Erzsébet utalvány formájában 240 ezer Ftos összegben a gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére, ami évi két
alkalommal került átadásra a jogosultaknak. Közhatalmi befolyt bevételeink is
növekedtek, különösen az iparűzési adónál és a gépjárműadónál, ami szintén
módosítást igényelt.
Növekedett a közmunka finanszírozása mivel a tervezettnél magasabb
létszámmal dolgoztunk, melynek kiadása a személyi juttatásoknál jelentkezik.
Önkormányzatunk működési bevételei is a tervezettnél 1.384 ezer Ft-tal lett
több, melyből a Művészetek Völgye Nonprofit Kft., valamint a Laroco
autóverseny és a közmű elszámolásokból adódó visszatérítésekből tevődik
össze.
2017. évi költségvetési pénzmaradványunk az államháztartáson belüli
megelőlegezéssel együtt 14.921 ezer Ft. Ezt sikerült az idei évben 27.905 Ft-ra
növelni, ez a pénzmaradvány tartalmazza a Malmok Völgye 9.086 e Ft
támogatását és a Kistelepülés fejlesztési támogatásának 750 e Ft-os összegét.,
mely összegek 2018-ban kerülnek felhasználásra.
A költségvetésünk tartalmazza az államháztartáson belüli megelőlegezés, mint
bevétel, mint a kiadás esetében.
Ezúton kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2017. évi költségvetés
módosítási rendeltünket megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Vigántpetend , 2018. január 19.
Győriványi Dániel
polgármester

