
Nagylózs Község Önkormányzata 

 
Nagylózs község Önkormányzatának 2015. évi eredeti előirányzat 

módosítás indokolása 
 
 
A költségvetéskor elfogadott eredeti előirányzatok összege az önkormányzat és a 
Virágfüzér Óvoda tekintetében összesen 179.602 eFt volt. 
A Virágfüzér Óvoda kiadási és bevételi előirányzata nem változott, ezért az év során 
szükségessé vált módosítások az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódnak. 

 
BEVÉTELEK: 

 
B1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított 
előirányzata mindösszesen 1.911 eFt-tal növekedett, az előirányzat 42.458 eFt. 
 
Az Önkormányzati működési támogatásai esetében az előirányzat-változás okai: 
 Központi intézkedések miatt:  
 -    Helyi önkormányzatok működésének támogatása      108 e Ft 
 -    Köznevelési feladatok támogatása        370 e Ft 

-    Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása       216 e Ft 
 -    Egyéb működési támogatás (bérkompenzáció)    1.217 e Ft 
 
 
B2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről módosított 
előirányzata 5.740 eFt, növekedés 5.740 eFt. 
 Óvoda bővítés utolsó támogatási részlet   1.000 eFt 

Napenergia pályázat támogatása    4.200 eFt 
Kerékpáros pihenőhely pályázati támogatása      540 eFt 

 
B3.) Közhatalmi bevételek módosított előirányzata 39.260 eFt. A 2.760 eFt 
növekedés a következőkből adódik. 
 Iparűzési adó:        2.000 eFt 
 Gépjárműadó           600 eFt 
 Talajterhelési díj         110 eFt 
 Késedelmi pótlék          50 eFt 
 
B4.) Működési bevételek módosított előirányzata 26.585 eFt. A 9.870 eFt változás  
 Bérleti díjak (Vízmű, bérlakás)    5.600 eFt 
 Áfa visszaigénylés        3.500eFt 
 Kamatbevétel          150 eFt 

Egyéb működési bevétel (E.ON rendszer- 
használati díj visszatérítés, kárrendezés, Nagylózsi termékek  
értékesítése)          620eFt 
 

B5). Felhalmozási bevételek módosított előirányzata 12.000 eFt, az emelkedés 7.000 

eFt 
 Telekértékesítés      7.000 eFt 
 
B6) Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 550 eFt, a 
növekedés 550 eFt. 
 Szociális kölcsön visszatérítés     200 eFt 
 Hungarowind támogatása pipacs fesztiválra   350 eFt 



 
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata7.500  eFt, az 
1.000 eFt növekedés a következő tételekből tevődik össze: 
 Civil szervezetek kölcsön törlesztései (pályázatok)  500 eFt 
 Hulladékgazdálkodási társulás kölcsöntörlesztés  500 eFt 
 
B8.) Finanszírozási bevételek módosított előirányzata 29.183 eFt. 
 
A bevételi előirányzat összesen 25.014 e Ft-tal növekedett, módosított bevételi 
előirányzat az önkormányzat tekintetében 163.276 eFt, a Virágfüzér Óvoda 
tekintetében pedig 41.340 eFt. 

 
 
KIADÁSOK: 
 
 
K1).A személyi juttatások módosított előirányzata 1.325 eFt-tal emelkedett, ami a 
dolgozókat megillető – jogszabály szerinti - bérkompenzáció eredménye. 
 
 
K3.) A dologi kiadások módosított előirányzatát 8.005 eFt-tal növeltük, a módosított 
előirányzat 27.415 eFt. A növekedést a vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés, 
szociális étkeztetés) kiadásainak növekedése, a fordított ÁFA miatti befizetési 
kötelezettség indokolja. 
 
K5.) Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzat növekedése 14.391 eFt. 
Ennek összetevői:  
150eFt az előző évi támogatás elszámolásából eredő kiadás, 200 eFt a szociális 
kölcsön nyújtása, 14.041 eFt pedig önkormányzatunk tartalékát emelte. 
 
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatai 200 eFt-tal növekedtek, így a 
módosított előirányzat is 200 eFt lett. Az emelkedés oka a háziorvos részére nyújtott 
önkormányzati támogatás. 
 
K9.) Finanszírozási kiadások előirányzata 1.093 eFt. Az előirányzat növekedés az 
előző évi állami támogatás megelőlegezésére képzett 1.093 eFt. 
 
A kiadási előirányzat összesen 25.014 e Ft-tal növekedett, módosított kiadási 
előirányzat az önkormányzat tekintetében 163.276 eFt, a Virágfüzér Óvoda 
tekintetében pedig 41.340 eFt. 
 
Kérem, hogy az előterjesztett előirányzat módosításokat elfogadni szíveskedjenek! 
 
  
 
Nagylózs, 2015. november 27. 
 
 
        Szigeti Éva 
        polgármester 


