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A 2011. évi beszámolóban kimutatott, de kötelezettséggel terhelt 25.005 ezer Ft pénzmaradvány  

bevételi oldalon történő kimutatása miatt, előirányzatot kellett módosítani, ami 8.000 ezer Ft 

bevételi előirányzat növelést tett szükségessé. Ez az összeg az előző évek fel nem használt 

tartalékainak maradványából adódik, és az éves beszámolóban kerül csak kimutatásra állományának 

végleges összege. A pénzmaradvány 25.005 ezer Ft-os összege négy tételből tevődik össze, melyek 

a következők: 

-    az előző évek fel nem használt tartalékainak 8.283 ezer Ft-os összege,   

- 13.890 ezer  Ft összegben a függő bevételeken lévő, az Önkormányzatnak a korábbi 

polgármesterrel szemben fennálló követelése, amelynek megtérülése kétséges, de az ezzel 

kapcsolatban folyó végrehajtási eljárás lezárásáig kivezetésére nem kerülhet sor, 

-  1.534 ezer Ft  költségvetési aktív elszámolásokból, melyek a tárgyév eredményét növelik, de csak 

a következő évben realizálódnak,  illetve 

- 586 ezer Ft költségvetési passzív elszámolások, amelyek a következő év eredményéhez 

kapcsolódnak. 

 Az igénybe vett 2.079 ezer Ft folyószámlahitel miatt további 2.100 ezer Ft bevételi előirányzatot 

kellett kimutatni, ami összességében 10.100 ezer Ft bevételi előirányzat növelést tett szükségessé.  

A kiadási oldalon a tartalék előirányzata  került módosításra a fenti 10.100 ezer Ft összeggel.  

 Egyéb előirányzat módosítás a kiadások és bevételek esetében alapvetően a teljesítési adatok 

alapján volt szükséges az alábbiak szerint: 

A bevételi oldalon, a támogatás értékű bevételek esetében 277 ezer Ft, illetve a sajátos 

működési bevételek 19 ezer Ft-os előirányzat növelésre volt szükség, mivel a teljesítés ezen 

összegekkel pozitív irányba változott. Az intézményi működési bevételek esetében ugyanakkor 260 

ezer Ft-os, és a költségvetési támogatások esetében pedig 36 ezer Ft-os előirányzat csökkentésre 

került sor.  

 A kiadási oldalon, a már említett tartalék előirányzat növelésen kívül szükségessé vált az 

alábbi előirányzatok módosításai: 

- a könyvtár és kultúrház helyiségei felújítása és eszközbeszerzései kisebb mértékűek voltak az év 

elején tervezettnél ezért ott 774 ezer Ft előirányzat megtakarítás keletkezett; 

- az év elején még nem ismert, és év közben bevezetésre kerülő rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

miatt 149 ezer Ft kiadás keletkezett, amelyhez előirányzatot kellett rendelni, illetve a Szociális 

Alapszolgáltató Társulással szemben fennálló kötelezettség fedezetére 595 ezer Ft került 

elkülönítésre, amelynek fedezetét a könyvtári megtakarítás biztosította; 



- további 30 ezer Ft előirányzat növelésre került sor a bérpótló juttatás és 10 ezer Ft a 

lakásfenntartási támogatás szakfeladatára a keletkezett kiadások fedezetére. 

 

 

 

         

 


