
1. napirendi pont 
 
 

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 novemberi módosítás óta történt változások okai a következők: 

 
BEVÉTELEK: 

Önkormányzat: 
 
B1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított 
előirányzata mindösszesen 27 eFt-tal növekedett, az előirányzat 42.485 eFt. 
 
Az Önkormányzati működési támogatásai esetében az előirányzat-változás okai: 
 Központi intézkedések miatt:  
 -    Egyéb működési támogatás (bérkompenzáció)        27 e Ft 
 
B4.) Működési bevételek módosított előirányzata 27.935 eFt. A 1.350 eFt változás  
 Kiszámlázott Áfa bevétel        1.000eFt 
 Kamatbevétel          350 eFt 
 
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 8.500  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 30.530 eFt, a növekedés 
összege 1.347. eFt. 
 
 2016. évi állami támogatás megelőlegezése   1.347 eFt 
 

Virágfüzér Óvoda: 
 
B4.) Működési bevételek módosított előirányzata 5.347 eFt. A 3.117 eFt változás  
 Ellátási díjak             289eFt 
 Kamatbevétel             10 eFt 
 Egyéb működési bevétel:     2.818 eFt 
 
B8.) Finanszírozási bevételek módosított előirányzata 37.553 eFt, a változás összege 

– 1.557. eFt. 
 
 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele        560 eFt 
 Intézményfinanszírozás bevétele    - 2.117 eFt 
 
A bevételi előirányzat az önkormányzat esetében összesen 3.724 eFt-tal, az 
Óvoda esetében 1.560 eFt-tal növekedett, módosított bevételi előirányzat az 
önkormányzat tekintetében 167.000 eFt, a Virágfüzér Óvoda tekintetében pedig 
42.900 eFt. 

 



 
KIADÁSOK: 
Önkormányzat 
 
K1).A személyi juttatások módosított előirányzata 2.677 eFt-tal emelkedett. 
 
K2) A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 150 eFt-tal lett magasabb.  
 
K3.) A dologi kiadások módosított előirányzatát 2.900 eFt-tal növeltük, a módosított 
előirányzat 27.415 eFt. A növekedést a szakmai anyagbeszerzés, az informatikai 
szolgáltatások igénybevétele, a karbantartási költségek, valamint az előzetesen 
felszámított ÁFA emelkedése indokolja. 
 
K4) Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 130 eFt-tal változott, melynek 
oka családi támogatás és települési lakhatási támogatás folyósítása.  
 
K5.) Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzat csökkenése -16 eFt, ami 
a tartalék változásából ered. 
 
K9.) Finanszírozási kiadások előirányzata 38.086 eFt. Az -2.117 eFt összegű 
előirányzat csökkenés az intézményfinanszírozás csökkenéséből származik. 
 

Virágfüzér Óvoda:  
 
K1).A személyi juttatások módosított előirányzata 540 eFt-tal emelkedett, melyet a 
dolgozók bérkompenzációjának kifizetése indokol. 
 
K3.) A dologi kiadások módosított előirányzatát 1.020 eFt-tal növeltük, a módosított 
előirányzat 7.840 eFt. A növekedést a szakmai anyagbeszerzés, és a vásárolt 
élelmezés emelkedése indokolja. 
 
A kiadási előirányzat az önkormányzat esetében 3.724 e Ft-tal, az óvoda esetében 
1.560 eFt-tal növekedett, módosított kiadási előirányzat az önkormányzat 
tekintetében 167.000 eFt, a Virágfüzér Óvoda tekintetében pedig 42.900 eFt. 
 
Kérem, hogy az előterjesztett előirányzat módosításokat elfogadni szíveskedjenek! 
 
  
 
Nagylózs, 2016. február 18. 
 
 
        Szigeti Éva 
        polgármester 


