
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

Elnökétől 

7562 Segesd, Szabadság tér 1. 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2020. szeptember 28.-i ülésére 

 

 

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2019. évi költségvetési maradvány összege 35.974.-Ft., a tényleges könyveléshez igazítottan 

előirányzat módosítása szükséges (-26 Ft). A nemzetiségi önkormányzat 2020. évre tervezett 

1.040.000 Ft általános működési célú támogatás került tervezésre, a feladatalapú támogatás tervezett 

összege 2.226.000.- Ft, melyhez a bevételi főösszeg változatlansága mellett (+26 Ft) módosítás 

szükséges.  

A dologi kiadásokon belül a ténylegesen felmerült kiadások teljesítéséhez igazodóan előirányzat 

módosítása szükséges (eredeti előirányzatban informatikai szolgáltatás nem került megtervezésre, 

ennek okán módosítás szükséges, egyéb dologi kiadásokra a kerekítés miatt szükséges módosítás.) 

Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre (ösztöndíj) eredetileg nem volt tervezve emiatt módosítás 

szükséges. 

 

           Megnevezése          eredeti ei. módosítás módosított ei. 

 

Működési c. támogatásértékű bevétel 3.266.000  +26 3.266.026 

Egyéb működési bevétel   

Kamatbevételek   

Előző évi maradvány 36.000 - 26 35.974  

 

Összes bevétel 3.302.000 0 3.302.000 

 

Személyi juttatás   

Munkaadót terhelő járulék     

 

Dologi kiadások 3.302.000             -140.000       3.162.000 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 1.000.000                                  1.000.000  

Informatikai szolgáltatás                                                                          +2.067               2.067 

Egyéb kommunikációs szolg./telefonköltség/              30.000                 -2.067 27.933 

Egyéb szolgáltatások                                               1.600.000              -140.000        1.460.000  

Kiküldetések kiadásai                                                 350.000                    350.000 

Működési célú előz. felsz. áfa                                    322.000                        -3            321.997                                                                     

Egyéb dologi kiadások                                                                                   +3            3 

         

Tartalékok     

 

Támogatás államháztartáson kívülre                                               +140.000  140.000 

/tanulmányi ösztöndíj, élelmiszeradomány/ 

 

Támogatás államháztartáson belülre                                              

/CKÖ Somogy Megyei Társulása tagdíj/ 

 

 

 



Beruházás 

 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés   

 Beruházási célú előz. felsz. áfa   

          

 

Összes kiadás 3.302.000 0 3.302.000 

     

 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi 

költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa. 

 

 

 

Segesd, 2020. szeptember 23. 

 

 

 

Széll Árpádné 

               elnök    
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