Rábapatona Község Önkormányzata
2.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember 4-én, 1700 órakor megtartandó ülésére
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet
– előirányzat változásai miatti - módosítása

Előterjesztő: Molnár-Nagy Béla polgármester
Készítette: dr. Németh Balázs jegyző
Csillag Zoltánné, Nagyné Bognár Krisztina
Törvényességi ellenőrzést végezte:
dr. Németh Balázs jegyző
Véleményezte: Pénzügyi- és Településstratégiai
Bizottság
Tárgyalja: Képviselő-testület

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület rendeletben állapította meg.
Önkormányzatunk 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete, összhangban az államháztartás
működési rendjével kapcsolatos előírásokkal kimondja, hogy a költségvetési előirányzatokban
bekövetkezett változásokról a képviselő-testületet – a rendelet módosítása érdekébentájékoztatni kell.
Az önkormányzatokról, valamint az államháztartás viteléről szóló kormányrendelet alapján a
2019. évi költségvetési előirányzatokban bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást
adom:
Az előterjesztés a 2019. január 1. és 2019. június 30-a közötti
- központi döntésekhez kapcsolódó előirányzat-változásokat,
- helyi döntések előirányzatokra gyakorolt hatásait, továbbá
az előterjesztés a mellékleteiben foglalt részletezések szerint tartalmazza.
Az önkormányzati költségvetés módosítására az állami költségvetésből származó
pótlólagos forráslehetőségek számbavétele okán, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
2019. évi (bér) kompenzációja miatt, valamint a Kiegyenlítői bérrendezési alap igénybevétele
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kapcsán történt. Az előterjesztés mellékletei – köztük a mérlegek - tartalmazzák a rendelet
tervezetét és az abban foglalt részletes adatokat.
A költségvetésünk fenntartható, feszített és költségtakarékos gazdálkodás mellett,
tekintettel a korábbi évek felesleges humánerő-forrás kapacitásainak leépítésére és a
kötelezettségállomány racionalizálására. Ennek köszönhetően további beruházásokat tudtunk
megvalósítani a településen.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak tudomásul vételét, az
előirányzat – változásról szóló előterjesztés, és a kapcsolódó költségvetési rendelet-módosítás
elfogadását. (A rendelet-tervezet és az Államháztartási mérlegek jelen előterjesztés I.-IV. sz.
melléklete)
Kelt: Rábapatonán, 2019. augusztus 21. napján
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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