
1. Napirendi pont 
Nagylózs Község Önkormányzata 
 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának 2018. évi eredeti előirányzat 

módosítás indokolása 
 
 
A költségvetéskor elfogadott eredeti előirányzatok összege az önkormányzat 
tekintetében 185.558.511 Ft, míg a Virágfüzér Óvoda tekintetében 49.133.000 Ft volt. 
Az előző rendeletmódosítást követően szükségessé vált előirányzat módosításokat a 
következő tételek indokolták: 

 
BEVÉTELEK: (önkormányzat) 

 
B1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított 
előirányzata mindösszesen 941.052 Ft-tal növekedett, az előirányzat 58.249.231 Ft. 
 
Az Önkormányzati működési támogatásai esetében az előirányzat-változás okai: 
 Központi intézkedések miatt:  
 -    Óvoda normatíva csökkenés - 349.067 Ft 
 -    Szociális étkeztetés csökkenés - 110.720 Ft 
 -    Bölcsődei normatíva emelkedés  688.000 Ft 
 -    2018. évi bérkompenzáció 16.839 Ft 
 -    Téli rezsicsökkentésben nem részesülők támogatása 696.000 Ft 
      
  
B4.) Működési bevételek módosított előirányzata 29.330.000 Ft. Az 5.350.000 Ft 
változás  
 Szolgáltatások ellenértéke 1.000.000 Ft 
 Ellátási díjak 320.000 Ft 

Kiszámlázott ÁFA 400.000 Ft 
ÁFA visszatérítés 500.000 Ft 
Egyéb működési bevétel 3.130.000 Ft 
 

 
B8.) Pénzforgalom nélküli bevételek módosított előirányzata 76.113.281 Ft. Az 
emelkedés összege 6.063.281. 
 
 Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele 4.226.478 Ft 
 Államháztartáson belüli megelőlegezés   1.836.803 Ft 
 
 
BEVÉTELEK: (Virágfüzér Óvoda) 
 
B4.) Működési bevételek módosított előirányzata 4.369.364 Ft. Az 1.869.364 Ft 
változás  
 
 Térítési díjak bevételei 450.000 Ft 
 Kiszámlázott ÁFA 400.000 Ft 
 ÁFA visszatérülése 500.000 Ft 
 Egyéb működési bevételek 519.364 Ft 
 



A bevételi előirányzat összesen 13.204.333 Ft-tal növekedett, módosított bevételi 
előirányzat az önkormányzat tekintetében 206.792.512 Ft, a Virágfüzér Óvoda 
tekintetében pedig 50.753.000 Ft. 

 
 
KIADÁSOK: (önkormányzat) 
 
K1).A személyi juttatások módosított előirányzata 930.000 Ft-tal emelkedett, amit a 
dolgozóknak juttatott béren kívüli juttatások indokoltak. 
 
K3.) A dologi kiadások módosított előirányzatát 3.570.000 Ft-tal növeltük, a 
módosított előirányzat 30.575.000 Ft. A növekedést az üzemeltetési anyagok és a 
vásárolt élelmezés beszerzése, egyéb szolgáltatási kiadások, valamint az ÁFA miatti 
befizetési kötelezettség indokolja. 
 
K4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím előirányzata 300.000 Ft-tal növekedett, 
amit a szociálisan rászorulóknak juttatott támogatások folyósítása indokolt.  
 
K5.) Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzat emelkedése 8.724.259 
Ft. Ennek összetevői:  
-60.000 Ft a lakosságnak nyújtott visszatérítendő kölcsön kiadás növekedés,  
-8.664.259 Ft-tal az önkormányzatunk tartalékát emeltük.  
 
K6 Beruházások előirányzata 200.000 Ft-tal emelkedett, 
K7).Felújítási előirányzat 200.000 Ft-tal csökkent, itt csak átcsoportosításra volt 
szükség.. 
 
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 50.000 Ft-tal nőtt, amit a 
Megyei Önkormányzatnak utaltunk a Sacra-Velo pályázat (mely segítségével 3 ország 
kápolnáit –Nagylózs Szent István Kápolna-összekötő kerékpáros útvonal valósul 
meg) önrészeként. 
 
 
KIADÁSOK: (Virágfüzér Óvoda) 
 
Az óvoda tekintetében a személyi juttatások a dolgozókat megillető bérkompenzáció 
miatt emelkedtek 400.000 Ft-tal. Így a személyi juttatások módosított előirányzata 
32.521.000 Ft-ra nőtt. 
 
A dologi kiadások módosított előirányzata 11.012.000 Ft, a 450.000 Ft-os 
növekedést a karbantartási költségek, szakmai szolgáltatások és egyéb dologi 
kiadások emelkedése okozta.  
 
A kiadási előirányzat összesen 13.204.333 Ft-tal növekedett, módosított kiadási 
előirányzat az önkormányzat tekintetében 206.792.512 Ft, a Virágfüzér Óvoda 
tekintetében pedig 50.753.000 Ft. 

 
 
Kérem, hogy az előterjesztett előirányzat módosításokat elfogadni szíveskedjenek! 
 
 
  
Nagylózs, 2019. február 15.     Szigeti Éva 
        polgármester 


