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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat 2019. évi költségvetését a képviselő-testület rendeletben állapította meg,
megalkotva az 1/2019. (II.28.) számú, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
rendeletét1. Az államháztartás működési rendjével kapcsolatos előírásokkal kimondják, 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 2019.
évi költségvetési előirányzatokban bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást adom:
Az előterjesztés a 2019. január 1. és 2019. június 30. közötti
-

központi döntésekhez kapcsolódó előirányzat-változásokat tartalmazza.

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

Egyéb működési célú központi támogatás

1

a Rendelet elérhetősége:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg2ed5dr8eo1dt0ee7em6cj9bz6ca1bz2bx7ce2ce5i
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A Belügyminisztérium, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L.
törvény (a továbbiakban Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap
támogatásra (I. félévi, B 115) címen 5.760 E Ft összegű támogatást engedélyezett
Elszámolásból származó bevétel (felülvizsgálat alapján) (B116) címén 180 E Ft illette meg az
önkormányzatot.
Jelen rendeletmódosítási előterjesztés a költségvetési fő összeget 5.940 E Ft összeggel
módosítja.
Bevétel összesen:
5.940 E Ft
Működési célú támogatások és kiegészítő
támogatások (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Kiadás összesen:
Ezen összeggel a tartalék előirányzat növekedett.

5.760 E Ft
180. E Ft
5.940 E Ft

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 Molnár-Nagy Béla polgármester
2019. I. félévi előirányzat módosításról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

Kelt: Rábapatonán, 2019. augusztus 21. napján
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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