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.

Tisztelt Képviselő-testület!
Som Község Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó költségvetését a 2/2018. (III.1.) számú rendeletével
fogadta el a képviselő-testület.
Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az
előirányzatok módosítása.
I.

Központi intézkedések alapján történő módosítások:
1) Az intézményen kívüli, szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása során a gyermekek száma
megemelkedett, így szükséges az erre szánt előirányzatra is többlet forrást csoportosítani, melyre
a közvilágítási feladatok ellátására szánt előirányzat nyújt fedezetet.
Kiadás
Vásárolt élelmezés (K332)
Közüzemi díjak (K331)

+200 000 Ft
- 200 000 Ft

2) 2018. július 26-án módosult az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 111. § (3)
bekezdése. Ennek értelmében a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, társulás,
valamint a kincstári körön kívüli számlatulajdonosnak nem minősülő, az állam - közvetlen vagy
közvetett - többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, amennyiben a részére megítélt európai
uniós forrásból nyújtott támogatás összege meghaladja az ötvenmillió forintot, az európai uniós
forrásból származó költségvetési támogatások kincstáron kívüli fizetési számlán kezelt, még fel
nem használt összegét a kincstárnál vezetett fizetési számlára köteles átutalni 2018. szeptember
30-ig. Az átutalás költsége olyan mértékben növelte a kiadásokat, melyre a bankköltségre szán
előirányzat már nem elegendő. Átcsoportosítás szükséges.
Kiadás
Egyéb szolgáltatások (K337)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

+450 000 Ft
- 450 000 Ft

3) A központi költségvetés a szociális célú tüzelőanyag többlettámogatásáról döntött, melynek
következtében az önkormányzat 746 760 Ft támogatást kapott. Ezt az összeget az önkormányzat
tüzelőanyag vásárlásra fordíthatja.
Bevétel
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)
Kiadás
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312, K 351)
Szállítási díj (K337, K351)
Tartalékok (K513)

+ 746 760 Ft
+ 800 100 Ft
+ 210 000 Ft
- 263 340 Ft

4) A Magyar Állam idei évben is biztosítja a gyermekvédelmi Erzsébet utalványok igénylésének
lehetőségét, így Som Község Önkormányzata 2018. novemberi kiosztásra 280 500 Ft-ot igényelt
utalványok formájában.
Kiadás
Családi támogatások (K42)
+ 280 500 Ft
Bevétel
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)+ 280 500 Ft
5) A Magyar Államkincstár előirányzat közlő értesítése szerint, a 2018. májusi normatíva felmérés
adatai alapján a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása soron az
önkormányzat 203 490 Ft-tal több támogatást kapott, így csökkentette az előirányzatot.
Kiadás
Tartalékok
- 203 490 Ft
Bevétel
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása (B113)
- 203 490 Ft
II.

Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások:

III.

Saját hatáskörű döntések: -

IV.

Pótelőirányzati kérelmek: -

V.

Tájékoztatás a 2/2018. (III.1.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdésében a
Polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.
1) A Szépséges tájaink ismeretterjesztő és turisztikai kiadványból rendelt könyvek értékével növelni
szükséges előirányzatunkat, melyre az egyéb szolgáltatások nyújtanak fedezetet.
Kiadás
Egyéb külső személyi juttatások (K123)
Egyéb szolgáltatások (K337)

+45 000 Ft
- 45 000 Ft

2) A külföldi Som testvértelepülésre tett látogatás következtében elszámolt üzemanyag költségtérítés
év elején nem szerepelt terveink között, így szükséges volt az előirányzat megemelése, melyre a
tartalék nyújt fedezettet.
Kiadás
Közlekedési költségtérítés (K1109)
Tartalékok (K513)

+31 000 Ft
- 31 000 Ft

3) A Polgármesterek és Jegyzők Tanácskozása rendezvény jelentkezési díja nem szerepelt előzetes
terveinkben, továbbá a reprezentációs keret elfogyott idei évre, így szükséges az év fennmaradó
részére előirányzatot csoportosítani erre a költségsorra.
Kiadás
Egyéb külső személyi juttatások (K123)

+50 000 Ft

Tartalékok (K513)

- 50 000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetésről szóló rendeletet a melléklet szerinti
tartalommal hagyja jóvá.
Som, 2018. november……
Lenkey Tibor
polgármester

