Előterjesztés
Vigántpetend község Önkormányzati
Képviselőtestületének
2020. február 06.-i ülésére.

Tárgy: Önkormányzat 2019. évi
költségvetés módosítása
Előadó: Győriványi Dániel
polgármester

2
Tisztelt Képviselőtestület!
A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló
törvényvégrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza.
Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával
kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási
előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.
Jelen előirányzat módosításra elsősorban az december 31.-ig beérkezett többletbevétel és
feladat elmaradás miatt került sor.
BEVÉTELEK
Működési célú támogatások államháztartáson belül
Az önkormányzat működési támogatása 1.872 e Ft-tal növekedett az 1.150 e Ft plusz
falugondnoki támogatással, a 59 e Ft szociális ágazati pótlékkal, illetve a 663 e Ft szociális
tűzifa támogatásával. Az egyéb működési célú támogatás 6 e Ft csökkent.
Részletesen a 1. és 2. számú táblázatban találhatjuk.
Közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételekre 1.229 e Ft-tal csökkentek, a túlfizetések visszafizetése végett,
melynek megoszlását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
Működési bevételek
Az önkormányzat tervezett intézményi működési bevétele nőtt 1.136 e Ft mely bérleti díj,
érdekeltségi hozzájárulás, Művészetek Völgye Nonprofit Kft. támogatása, egyéb bevételek.
Felhalmozási bevétel 1.182 e Ft-ra módosult. Plusz támogatást kapott a település a
Nagyvázsonyi Közlekedésfejlesztés pályázatban illetve az MVH-s géppályázat finanszírozása
is megjött.
Működési célú finanszírozási bevételek
Előző évek pénzmaradványa 31.533 e Ft-ra módosult az ÁHT-n belüli megelőlegezés végett.
KIADÁSOK
A kiadások össz. tervezett összege: 3.716 e Ft-tal nőtt. A működési kiadás összesen 13.089 e
Ft-tal nőtt. Ez az összeg azért olyan magas, mert itt mutatom ki a záró pénzkészletet, amit
tartalékba helyeztem 15.442 e Ft-ot. Felhalmozási kiadások összességében csökkentek 10.025
e Ft-tal. A részletes működési kiadásokat a rendelet 3. számú melléklete ismerteti.
A finanszírozási kiadás nőtt 652 e Ft-tal, ami az ÁHT-n belüli megelőlegezés.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2019. évi költségvetés módosítási tervjavaslatot
megvitatni szíveskedjenek.
Monostorapáti, 2020. január 16.
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