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E l ő t e r j e s z t é s 
a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2011. március 31-én tartandó ülésére 
 
 

Napirend:  Az önkormányzat 2010.évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó:   Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény előírásai szerint a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete az éves költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési 
szervei költségvetését rendeletének módosításával változtathatja meg. 
 
A 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet 68.§.(3)bek.szerint a helyi önkormányzati költségvetési 
szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásáról a jegyző előkészítésében a 
polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. 
 
A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a 
költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő 
megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal 
módosítja költségvetési rendeletét. 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2010.(II.24.)számú rendeletével 
alkotta meg 2010.évi költségvetési rendeletét, melyet eddig hat alkalommal módosított. 
 
A költségvetési rendelet jelen módosítását indokolja, hogy  
• a költségvetési beszámoló elkészítése kapcsán jelentkező probléma, hogy a közoktatási 

intézmény 2010.július 1-től történő átszervezése miatt az I.félévre megállapított 
előirányzatokat nem lehet az önkormányzat költségvetésében szerepeltetni sem a bevételi, 
sem a kiadási oldalon. Az első féléves intézmény finanszírozás 229.493 e Ft összegét 
támogatás értékű működési kiadásként kell elszámolni.  
Mivel az intézmény működése folyamatos, ezért az I.félév adatai is átkerültek a jogutód 
fenntartó kistérségi társulás 2010.évi költségvetésébe.  
Emiatt a bevételi oldalon törölni kell az intézmény I.félévre meghatározott bevételi 
előirányzatait 56.117 e Ft összegben. 
A kiadási oldalon az I.félévre meghatározott működési (bér és járulék, dologi kiadások, 
átadott pénzeszközök) és fejlesztési kiadások előirányzatát kell törölni 285.610 e Ft 
összegben, de meg kell jeleníteni az intézményfinanszírozást 229.493 e Ft összegben. 
 

• Költségvetési támogatások egyeztetése során merült fel, hogy 16.567 e Ft-tal kevesebb 
állami támogatás érkezett a szociális segélyek kifizetése után igényelhető támogatásokból. 
Ez abból adódik, hogy a szociális ellátásokra is kevesebb került kifizetésre, mint a 
tervezett, ezért a kiadási oldalt is csökkenteni kell ezzel az összeggel. 

 
 



 
  
 
 
 
• Az előirányzatok módosítása során a nyári gyermekétkeztetésre biztosított állami 

támogatásból a kiadás oldalon tévesen a dologi kiadások közé került besorolásra az 1.239 e 
Ft összeg, melyet elszámolni a szociális kiadások között kellett. Ennek módosítása csak a 
kiadási oldalt érinti (+/-), az előirányzatok főösszegén nem változtat.  

 
 

A bevételi és kiadási előirányzatokat összességében 72.684 e Ft összegben kell csökkenteni, 
melyek az 1.sz. mellékletben jogcímenként bemutatásra kerülnek. 
 
A módosítást követően a bevételek-kiadások módosított előirányzata 1.821.791 e Ft-ra 
csökken. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1.számú melléklet szerint a 
3/2010.(II.24.)számú 2010.évi költségvetési rendelet módosítását 72.684 e Ft összegű 
csökkentéssel hagyja jóvá, és állapítsa meg a bevételek-kiadások 1.821.791 e Ft összegű 
előirányzatát. 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. március 24. 
 
 

       Zsombok Lajos 
        polgármester 

 
Előterjesztést készítette: 
 
Nagyné H.Gabriella 
közgazdasági irodavezető 
 
 
Jóváhagyta: 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                     1.sz.melléklet 
3/2010.(II.24.).sz.                                        

  Lengyeltóti Város Önkormányzatának  
2010.évi költségvetési rendeletét módosító tételek  

2011. március 31. 
             (ezer Ft) 

Bevételek: 
     Fodor András Iskola Lengyeltóti 

2010.június 30-ig megállapított bevételek 

- intézményi saját bevétel - 30.719 

- működési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről - 245 

- működési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről - 2.087 

- 2010.évi pénzmaradvány   - 23.066 

 

      Polgármesteri Hivatal 

- központi költségvetési támogatás - 16.567 

  jöved.pótló támogatások költségvetési támogatásai 

 

Bevételek módosítása összesen:                                                                           - 72.684 

 
 
Kiadások: 
     Fodor András Iskola Lengyeltóti 

- személyi juttatások - 169.598 

- munkaadót terhelő járulékok - 44.899 

- dologi kiadások - 69.680 

- működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre - 1.285 

- fejlesztés - 148 

       

     Polgármesteri Hivatal 

- támogatás értékű működési kiadás + 229.493 

   Fodor A.Iskola 2010.I.félévi intézmény finanszírozása 

- szociális segélyek előirányzatai - 16.567 

- nyári gyermekétkeztetés    dologi kiadások - 1.239 

- nyári gyermekétkeztetés    segélyezés  + 1.239 

 

Kiadások módosítása összesen:                                            - 72.684 

 

 

Bevételek-kiadások 2010.évi módosított előirányzata:                                      1.821.791  


