
1. Napirendi pont 
Nagylózs Község Önkormányzata 
 
 

Nagylózs község Önkormányzatának 2016. évi eredeti előirányzat 

módosítás indokolása 
 
 
A költségvetéskor elfogadott eredeti előirányzatok összege az önkormányzat 
tekintetében 158.997 eFt, míg a Virágfüzér Óvoda tekintetében  47.967 eFt volt. 
Az év során szükségessé vált előirányzat módosításokat a következő tételek 
indokolták: 

 
BEVÉTELEK: (önkormányzat) 

 
B1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított 
előirányzata mindösszesen 6.277 eFt-tal növekedett, az előirányzat 53.714 eFt. 
 
Az Önkormányzati működési támogatásai esetében az előirányzat-változás okai: 
 Központi intézkedések miatt:  
 -    Egyéb működési támogatás (bérkompenzáció)    1.128 e Ft 
 -    Szociális célú tüzifa támogatás      1.049 e Ft 
 Működési célú pénzeszközátvételek miatt: 
 -    Közfoglalkoztatás támogatása      2.900 e Ft 
 -    Virágfüzér óvoda költségelszámolása        750 e Ft 
 -    Szennyvíztisztító társulás munkaszervezet ktg-ei       450 e Ft 
 
 
B3.) Közhatalmi bevételek módosított előirányzata 46.230 eFt. Az 5.530 eFt 
növekedés a következőkből adódik. 
 Iparűzési adó:        5.000 eFt 
 Építményadó:          400 eFt 
 Talajterhelési díj         130 eFt 
 Késedelmi pótlék          50 eFt 
 
B4.) Működési bevételek módosított előirányzata 21.610 eFt. A 900 eFt változás  
 Vadásztársaság maradvány kiutalás        400eFt 
 Kamatbevétel          100 eFt 

Idősek emlékezete c.könyv értékesítése      400eFt 
 

B5). Felhalmozási bevételek módosított előirányzata 18.000 eFt, az emelkedés 8.000 

eFt 
 Telekértékesítés      8.000 eFt 
 
B6) Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 670 eFt, a 
növekedés 320 eFt. 
 Szociális kölcsön visszatérítés     300 eFt 
 Magánszemély támogatása pipacs fesztiválra    20 eFt 
 
B8.) Finanszírozási bevételek módosított előirányzata 39.800 eFt. 
 
 
 



 
BEVÉTELEK: (Virágfüzér Óvoda) 
 
B8.) Finanszírozási bevételek módosított előirányzata 46.432 eFt, a növekedés 1.245 
eFt. 
 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:   104 e Ft 
 Intézményfinanszírozás:     1.141 e Ft 
 
 
A bevételi előirányzat összesen 22.272 e Ft-tal növekedett, módosított bevételi 
előirányzat az önkormányzat tekintetében 180.024 eFt, a Virágfüzér Óvoda 
tekintetében pedig 49.212 eFt. 

 
 
KIADÁSOK: (önkormányzat) 
 
K1).A személyi juttatások módosított előirányzata 3.730 eFt-tal emelkedett, ami a 
dolgozókat megillető – jogszabály szerinti - bérkompenzáció, valamint a 4 fő 
közfoglalkoztatott bérének eredménye. 
 
K2) Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 600 eFt-tal 
emelkedett, amit szintén a közfoglalkoztatottak járulékainak előirányzata növelt. 
 
K3.) A dologi kiadások módosított előirányzatát 10.820 eFt-tal növeltük, a 
módosított előirányzat 38.230 eFt. A növekedést az egyéb szolgáltatások 
(önkormányzati temetések, óvoda mögötti telekalakítás költségei, telekértékesítés 
jutalékai)  kiadásainak növekedése, az ÁFA miatti befizetési kötelezettség indokolja. 
 
K5.) Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzat növekedése 5.617 eFt. 
Ennek összetevői:  
-1.000eFt az előző évi támogatás elszámolásából eredő kiadás,  
-300 eFt a szociális kölcsön nyújtása,  
-2.000 eFt hozzájárulás a közös hivatal működési költségeihez,  
-200 eFthorgászegyesület támogatása  
-2.117 eFt pedig önkormányzatunk tartalékát emelte. 
 
K6 Beruházások előirányzata 310 eFt-tal emelkedett, melyből 110 eFt-ot a Napóra 
tervezési költségei, 200 eFt-ot pedig a körfűrész vásárlása indokolt. 
 
K7.) Felújítási kiadások előirányzata 1.291 eFt-tal csökkent. 
 
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatai 100 eFt-tal növekedtek, így a 
módosított előirányzat is 100 eFt lett. Az emelkedés oka a vállalkozó fogorvos részére 
nyújtott önkormányzati támogatás. 
 
K9.) Finanszírozási kiadások előirányzata 1.141 eFt-tal emelkedett, az óvoda 
kiadásainak finanszírozása miatt, így a módosított előirányzat 47.675 eFt. 
 
KIADÁSOK: (Virágfüzér Óvoda) 
 
Az óvoda tekintetében a személyi juttatások szintén a dolgozókat megillető 
bérkompenzáció miatt emelkedtek 700 eFt-tal. Így a személyi juttatások módosított 
előirányzata 30.290 eFt-ra nőtt. 
 



A dologi kiadások módosított előirányzata 10.302 eFt, az emelkedés (535 eFt) 
összetevői: Szakmai beszerzések: 73 eFt, közüzemi díjak: 450 eFt, ÁFA befizetés 12 
eFt. 
A beruházási kiadások előirányzata 10 eFt-tal nőtt, a fénymásoló beszerzés összege 
miatt. 
 
 
A kiadási előirányzat összesen 22.272 eFt-tal növekedett, módosított kiadási 
előirányzat az önkormányzat tekintetében 180.024 eFt, a Virágfüzér Óvoda 
tekintetében pedig 49.212 eFt. 
 
Kérem, hogy az előterjesztett előirányzat módosításokat elfogadni szíveskedjenek! 
 
  
 
Nagylózs, 2016. december 2. 
 
 
        Szigeti Éva 
        polgármester 


