ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. május 31-i ülésére
Tárgy:

Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.
(II.17.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Készítette:
Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző
Léka Gyuláné pénzügyi előadó
Véleményezte: Pénzügyi és gazdasági bizottság
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság
Iktatószám: I/722-3/2018.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület az 3/2017. (II.17.) rendeletében a települési önkormányzat 2017. évi
összesített költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 1.787.883.001 Ft-ban állapította
meg. A költségvetési évben négy alkalommal került sor a rendelet módosítására, melynek
hatására a kiadási és bevételi fő összegek 2.475.410.066,-Ft -ra módosultak. Jelen előterjesztés
a 2017. évi központi forrást érintő módosítást tartalmazza.
adatok Ft-ban

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját
hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai
Bevételi
Kiadási
előirányzat-változás
Az Önkormányzat "Mezőgazdasági start" közmunkaprogramban
beszerzésre került gépek, berendezések vásárlásához nyújtott előző
évi előleg 1.093.747 Ft, melyet a teljesítésnek megfelelően a
működési célú pénzeszközökről a felhalmozási célú pénzeszközátvétel jogcímre szükséges átcsoportosítani.
Önkormányzat
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson belül
Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson belül

1 093 747
-1 093 747

Az Önkormányzat előző évről származó befizetéseit 2.619.194 Ft
összegben a dologi kiadásokról az átadott pénzeszközökre
szükséges módosítani a teljesítésnek megfelelően.
Önkormányzat
Dologi kiadások

-2 619 194

Működési célú pénzeszköz-átadás államh.belülre
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2 619 194

Az Önkormányzat a közfoglalkoztatottak bérére és járulékaira
államháztartáson belüli megelőlegezések jogcímen 8.791.122 Ft
összeget kapott, amely mint előleg adott évben visszafizetésre is
került, így a teljesítésnek megfelelően mind bevételi, mind kiadási
jogcímeken előirányzat-módosítás szükséges.

Önkormányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 791 122

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése

8 791 122

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek, ennek megfelelően az
önkormányzat bevételi és kiadási fő összegei + 8.791.122 Ft-tal növekednek, 2.484.201.188,-Ft
összegben kerülnének elfogadásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni,
javaslataikkal kiegészíteni és a rendelet módosítását elfogadni szíveskedjék.

Polgár, 2018. május 24.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester
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