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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2013.(II.15.). számú rendeletével 580. 
235 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel, 2013. február 15-i ülésén fogadta el az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetését. 
 
Időközben a költségvetést érintő állami támogatások változása miatt indokolttá vált annak 
módosítása, az alábbiak szerint: 
 

- Bér kompenzáció II. félév (Önkormányzat: 275 e Ft, Közös Hivatal: 470 e Ft, Óvoda: 
394 e Ft, Oltalom Intézmény: 177 e Ft) 

- Bérkompenzáció 2012. 12. havi (Önkormányzat: 29 e Ft, Körjegyzőség/Közös Hivatal: 
166 e Ft, Óvoda: 77 e Ft) 

- Szerkezetátalakítási tartalék címén kapott támogatás (Gyermek étk. felad. tám. Kieg 
824 e Ft, és Beszámítás összegének visszapótlása 1. 065 e Ft, Szoc. és Gyejó. 
alapellátás tám. 5. 028 e Ft) 

- Normatíva pótigény, lemondás (Pót: 5. 774 e Ft, Lemondás: 740 e Ft) 
- Normatíva póttámogatás, óvodapedagógusok bértámogatása: 2. 105 e Ft 
- A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (régi ÖNHIKI): 14. 815 

e Ft 
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában: 957 e Ft 

 
A fenti állami támogatások változásáról a Magyar Államkincstár megküldte az előirányzat 
módosításról szóló értesítést, mely alapján szükség volt az előirányzatok módosítására. 
 
A bevételi előirányzatok módosításával egyidejűleg a kiadási oldalon is szükségessé vált az 
előirányzatok módosítása az önkormányzat esetében: 
 

-  az általános tartalék, bérek, járulékok, természetben nyújtott rendkívüli gyevét. 
 
Az intézmények esetében: 
 
- bérek, járulékok a kompenzáció miatt. 
 
Év végén el kellett könyvelni továbbá a bevételi oldalon az Önkormányzat 2012. évi 
pénzmaradványának be nem tervezett részét is a kiadási oldalon a tartalékkal szemben, Iskola 
esetében a megfelelő dologi kiadásokkal szemben (Önkormányzat: 1. 325 e Ft, Általános 
iskola: 1. 745 e Ft). 
 
A fentiek számszaki bemutatását, valamint a szükséges további módosításokat az 1. - 19. 
táblázatok tartalmazzák. 



 
Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a módosított 
előirányzatot és a módosított rendeletet elfogadni. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
 

Mészáros Lőrinc 

 polgármester  

 
 
 
Felcsút, 2014. február 05. 


