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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat 2018. évi költségvetését a képviselő-testület a 3/2018. sz. (III.01.) rendeletével
állapította meg.1 Önkormányzatunk 2018. évi költségvetéséről szóló rendelete, összhangban az
államháztartás működési rendjével kapcsolatos előírásokkal kimondja, hogy a költségvetési
előirányzatokban bekövetkezett változásokról a képviselő-testületet – a költségvetési rendelet
módosítása érdekében – tájékoztatni kell.
Az önkormányzatokról, valamint az államháztartás viteléről szóló törvények alapján a 2018. évi
költségvetési előirányzatokban bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást adom:
Az előterjesztés a 2018. január 1. és 2018. június 30. közötti
- központi döntésekhez kapcsolódó előirányzat-változásokat,
- az előterjesztés a mellékleteiben foglalt részletezések szerint tartalmazza.
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya értesítése alapján a 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény alapján a 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
címén (B 111) 40 E Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat.
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A rendelet elérhető itt:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg9ed4dr5eo6dt7ee0em7cj8by3ce2bx7cf6bw1bx8c
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Rábapatona Község Önkormányzata
Egyéb működési célú központi támogatás
A költségvetési szerveknél és intézményeiknél foglalkoztatottak 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény alapján az önkormányzat részére bér kompenzáció ( I. félévi, B 115) címen
183 E Ft összegű támogatást engedélyezett a Belügyminisztérium. A havonta ténylegesen kifizetett
kompenzációnak E megfelelő támogatás a nettó finanszírozás keretében került kiutalásra.
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás (B115)
címén 445 E Ft illette meg az önkormányzatot.
Jelen rendeletmódosítási előterjesztés a költségvetési fő összeget 668 E Ft összeggel módosítja.
Bevétel összesen:
Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása (B111)
Működési célú támogatások és kiegészítő
támogatások (B115)

668 E Ft

Kiadás összesen:
Ezen összeggel a tartalék előirányzat növekedett.

668 E Ft

40 E Ft
628 E Ft
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A fentiek alapján javaslom a Képviselő-testület részére az alábbi határozati javaslat, valamint a
központi előirányzat változásról szóló előterjesztés tudomásul vételét.
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester 2018. I. félévi előirányzat
módosításról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

Kelt: Rábapatonán, 2018. augusztus 28. napján
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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