Magyarbánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 30.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetése módosításáról

Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.4.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.4.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.4.) önkormányzati rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében az „500 213” szövegrész helyébe az „508 475” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdésében az „500 213” szövegrész helyébe az „508 475” szöveg és a „456 812”
szövegrész helyébe a „465 074” szöveg,
c)
3. § (1) bekezdésében az „500 213” szövegrész helyébe az „508 475” szöveg,
d)
4. § (1) bekezdésében az „500 213” szövegrész helyébe az „508 475” szöveg,
e)
5. § (1) bekezdésében a „247 956” szövegrész helyébe a „252 731” szöveg,
f)
6. §-ában a „24 821” szövegrész helyébe a „25 360” szöveg
lép.
3. §
Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.
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1. melléklet
„1. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 1.1. melleklet Másolat eredetije2021. III.né EI módosítás.pdf elnevezésű
fájl tartalmazza.)”
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Végső előterjesztői indokolás
Magyarbánhegyes Község 2021. évi költségvetése módosításáról
Általános indoklás
Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások egyes főkönyvi számok közötti
átvezetések miatti átcsoportosítások indokolják a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet
módosítása.
Előirányzat módosítások
A Magyar Államkincstár értesítései, és a főkönyvi számok közötti átcsoportosítások alapján
történt átvezetések:
Önkormányzat:
Bevételi előirányzatok
emelkedik a közhatalmi bevételek előirányzata 6.767 E Ftal az iparűzési adó többlet bevétel
miatt
emelkedik az adópótlék, bírság előirányzata 43, E Ft-al, a teljesítésnek megfelelően
csökken a köznevelési normatíva 3.592, E Ft-al az óvoda létszám csökkenéséhez kapcsolódóan
emelkednek a központosított előirányzatok 2.648, E Ft-al a szociális tűzifa támogatáshoz
kapcsolódóan
emelkedik a működési célú támogatások előirányzata 300, E Ft-al a DAREH közművelődési
támogatás miatt
emelkedik a felhalmozási bevételek előirányzata a szennyvíz érdekeltségi hozzájárulások
befizetése miatt 539, E Ft-al
Kiadási előirányzatok
emelkedik a dologi kiadások előirányzata 300, E Ft-al a DAREH támogatás felhasználása miatt,
2.648,- E Ft-al a szociális tűzifa támogatás miatt
emelkedik a beruházási kiadások előirányzata 539, E Ft-al a felhalmozási bevételek emelkedése
miatt
emelkedik az intézményfinanszírozás előirányzata 3.218, E Ft-al a többlet bevételekhez
kapcsolódó intézményi kifizetések miatt.
Magyarbánhegyesi Polgármesteri Hivatal
Bevételi előirányzatok
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emelkedik a működési bevételek előirányzata 40, E Ft-al a házasságkötési díj befizetése miatt
emelkedik az intézményfinanszírozás előirányzata 2.959, E Ft-al az önkormányzat többlet
bevételeihez kapcsolódóan
Kiadási előirányzatok
emelkedik a személyi juttatások előirányzata 2.602, E Ft-al a bevételekhez kapcsolódó
kifizetések miatt.
emelkedik a munkadókat terhelő járulékok kiadása előirányzata 397, E Ft-al a bevételekhez
kapcsolódó kifizetések miatt.
Humán Szolgáltató Központ
Bevételi előirányzatok
emelkedik a működési bevételek előirányzata 1.367, E Ft-al az áfa visszatérítéshez
kapcsolódóan, 150,- E Ft-al a jótékonysági bál bevételéhez kapcsolódóan.
emelkedik az intézményfinanszírozás előirányzata 1.495, E Ft-al az önkormányzat többlet
bevételeihez kapcsolódóan
Kiadási előirányzatok
emelkedik a személyi juttatások előirányzata 1.294, E Ft-al, a munkaadókat terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó előirányzata 201,- E Ft-al a bevételekhez kapcsolódó kifizetések
miatt.
emelkedik a dologi kiadások előirányzata 1.367, E Ft-al az áfa bevételek és 150,- E Ft-al
jótékonysági támogatások felhasználásához kapcsolódóan.
Magyarbánhegyesi Mesevár Óvoda és Bölcsőde
Bevételi előirányzatok
csökken az intézményfinanszírozás előirányzata 1.236, E Ft-al a létszám csökkenéshez
kapcsolódóan
Kiadási előirányzatok
csökken a személyi juttatások előirányzata 2.068, E Ft-al, a munkaadókat terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó előirányzata 168,- E Ft-al a dolgozói létszám csökkenés miatt
emelkedik a dologi kiadások előirányzata 1.000, E Ft-al az intézményi kiadásokhoz
kapcsolódóan.
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