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Tárgy: 2019. évi költségvetési előirányzatok módosítása
Előterjesztő: Balassáné Ujvári Zsuzsanna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Siójut Község Önkormányzatának 2019. évre vonatkozó költségvetését a 4/2019. (III. 11.) számú
rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 5/2019 (IV.29), a 8/2019 (VIII.26), 9/2019
(IX.24.) és a 13/2019 (XII.02) számú határozatával módosított
Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az
előirányzatok módosítása.
I.

Központi intézkedések alapján történő módosítások
1.

Siójut Község Önkormányzata a 2020 évi normatív támogatáshoz 2019. decemberében
1.105.429 forint előleget kapott, melyet év elején vissza kell fizetni.
Finanszírozási bevételek:
Általános tartalék:

2.

1.105.429 Ft
1.105.429 Ft

2019 évben két alkalommal rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
számára 156.000 Ft összegben pénzbeli támogatást igényeltünk, mely összeggel a
költségvetést év közben módosítottuk. Tekintettel arra, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményhez kapcsolódó – a Gyvt. 19. § (1)-(1a) bekezdése alapján a megállapítható,
a Gyvt. 20/A-20/B. §-a szerinti – ellátásokat Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény XX. fejezet 21. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport 7.
jogcím Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások központi kezelésű
előirányzat terhére folyósítják és a könyvekben az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 15. melléklete szerinti egységes
rovatrend K42. Családi támogatások rovatán kerülnek elszámolásra, így az
önkormányzathoz beérkezett, továbbutalandó összeget költségvetési bevételként, valamint
annak jogosult részére történő kiutalását költségvetési kiadásként nem lehet elszámolni. A
továbbadási célú pénzeszközt az Áhsz. 48. § (10) bekezdés b) pontja alapján a 3672.
továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása könyvviteli számlán kell
kimutatni annak magánszemély részére történő továbbutalásáig. Ennek megfelelően az
előirányzatokat módosítani szükséges
Bevétel
Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről (B16)
Kiadás
Ellátottak juttatásai (K4)

3.

-156.000 Ft
-156.000 Ft

A Magyar Államkincstártól Minimálbér és garantált bérminimum emelésére 40.000 forint
támogatást kaptunk. Ezen összeggel a költségvetést módosítani szükséges
Bevétel
Települési önkormányzatok szociális,
feladatainak támogatása (B113)
Kiadás
Általános tartalék
-1-

gyermekjóléti

és

gyermekétkeztetési
40.000 Ft
40.000 Ft

II.

Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

III.

Saját hatáskörű döntések
1. Siójut Község Önkormányzat elemi költségvetésében az Segély kiadások (500018) sorát a
tényleges kiadásoknak megfelelően módosítani szükséges az alábbiaknak megfelelőn.
Ellátottak juttatásai:
Tartalék:

40.909 Ft
-40.909 Ft

2. 2019 augusztus hónapban „A Siójuti Önkormányzat épületének megújuló energiára
alapuló fűtéskorszerűsítéseTOP-3.2.1.-16-S01-2017-00024 azonosító számú projekt
összköltségével megemeltük a község költségvetését 16.970.508 forinttal. Az összköltségből
a felújítás költségét, valamint a tervezési költséget az alábbiak szerint szükséges
átcsoportosítani:
Beruházás
Felújítás:

-16.282.480 Ft
16.282.480 Ft

3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára 2018 évben Erzsébet
utalványt igényeltünk. Az igényelt utalványból 11.800 forintot nem vett át a kérelmet
benyújtott személy, ezért az át nem vett összeget 2019 évben visszautaltuk a Magyar
Államkincstár részére. Az előirányzatot az alábbiak szerint szükséges módosítani.
Tartalék:
Elvonások és befizetések (K502)

-11.800 Ft
11.800 Ft

IV.

Pótelőirányzati kérelmek

V.

Tájékoztatás a 4/2019. (III.11.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés a) pontjában a
Polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.
1. Siójut Község Önkormányzatának elemi költségvetésében a Segély kiadások (500018) dologi
kiadások előirányzata terhére az alábbi módosítás vált szükségessé a tényleges kifizetésnek
megfelelőn.
Dologi kiadások K3
Ellátottak juttatása K48

-154.981 Ft
+154.981Ft

2. Siójut Község Önkormányzatának elemi költségvetésében az önkormányzat dologi kiadásai
(500019) között az alábbi módosítás vált szükségessé
Dologi kiadások K351
Dologi kiadások K331

- 30.834 Ft
+30.834 Ft
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3. Siójut Község Önkormányzatának elemi költségvetésében faluház (500020) dologi kiadásai
között az alábbi módosítás vált szükségessé a tényleges kifizetésnek megfelelőn
Dologi kiadások K335
Dologi kiadások K312
Dologi kiadások K331

- 11.000 Ft
- 17.843 Ft
+28.843 Ft

4. Siójut Község Önkormányzatának elemi költségvetésében Temető üzemeltetés (500026)
között az alábbi módosítás vált szükségessé a tényleges kifizetésnek megfelelőn
Dologi kiadások K351
Dologi kiadások K321

- 515 Ft
+ 515 Ft

5. Siójut Község Önkormányzatának elemi költségvetésében Közmunka személyi juttatásai
(500086) között az alábbi módosítás vált szükségessé a tényleges kifizetésnek megfelelőn
Személyi kiadás (K1101)
Személyi kiadás (K1113)

-12.407 Ft
+12.407 Ft

6. Siójut Község Önkormányzat bevételi előirányzatai között a tény adatoknak megfelelően az
alábbi átcsoportosításokat kell elvégezni:
Bevétel:
Bérleti díjak (B65):
+10.000 Ft
Tulajdonosi bevétek (B404)
- 10.000 Ft

Az előterjesztést a Képviselő-testület megtárgyalta és a 2019. évi költségvetésről szóló rendeletet a
melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
Siójut, 2020. január 24.

Balassáné Ujvári Zsuzsanna
polgármester
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