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Előterjesztés 
 

a képviselő-testület 2022. november 28.- i ülésére 
 
 
Tárgy: Segesd Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetését megállapító önkormányzati 
rendelet módosítása. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa az önkormányzat 
2022. évi költségvetési rendeletét: 
 
1./ A védőnő helyettesítésére tervezett 1.342.331 Ft összegű előirányzatot a teljesítés alapján 
módosítani szükséges: 
 
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj + 510.979 Ft 
K513 Tartalék     - 510.979 Ft 
 
2./ A konyha festése megbízási szerződés alapján, megbízási díj ellenében valósult meg. 
Szeptember hónapban 2 fő alkalmi foglalkoztatással dolgozott. Augusztus és július hónapban 
1-1 fő nyári diákmunkást foglalkoztatott az önkormányzat. A törvény szerinti illetmények 
előirányzatát emelni szükséges, mivel a tervezetthez képest 1 fővel többen dolgoznak (1 fő a 
felmentési ideje alatt is állományban van). Előirányzat módosítása szükséges: 
 
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb foglalk. + 692.914 Ft  
K123 Egyéb külső személyi juttatás  + 86.003 Ft 
K1101 Törvény szerinti illetmények  + 200.000 Ft 
K1101 Törvény szerinti illetmények  + 350.000 Ft 
K2 Munkaadót terhelő járulék   + 422.071 Ft 
K513 Tartalék                 - 1.750.988 Ft  
 
3./ A közművelődési szakember szabadságmegváltása miatt előirányzat módosítása 
szükséges: 
 
K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatása + 285.513 Ft 
K513 Tartalék     - 285.513 Ft 
 
4./ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 9 fő foglalkoztatása valósul meg 
2022.09.12.-2023.02.28. időtartamban, 100 %-os támogatottsággal. A hatályos költségvetés 
tartalmazza a foglalkoztatottak személyi juttatását, a munkaadót terhelő járulék 
előirányzatának emelése szükséges:  
 
K2 Munkaadó terhelő járulék      + 43.000 Ft 
K513 Tartalék        - 43.000 Ft 



5./ A szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatban az önkormányzat 6.258.560 Ft összegű 
támogatásban részesült. A támogatás összege szeptember hónapban utalásra került, azonban a 
tűzifa kiszállítása 2022. szeptember 30. napjáig nem valósult meg. Az szociális célú tűzifa 
támogatás az alábbi előirányzatokat érinti: 
 
Működési célú kiegészítő támogatás  + 6.258.560 Ft 
Ellátottak juttatásai    + 6.258.560 Ft 
 
A szociális célú tűzifa támogatással összefüggésben az alábbi előirányzat került ténylegesen 
módosításra, a tartalékkal szemben: 
 
B115 Működési célú kiegészítő támogatás  + 6.258.560 Ft  
K513 Tartalék      + 6.258.560 Ft  
 
 
6./ A 2022. szeptember 5. napján tartott együttes testületi ülésen döntés született arról, hogy a 
2022.09.15. napjától munkába álló köztisztviselő illetményét és egyéb illetményhez 
kapcsolódó kiadást figyelembe véve – a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok 
mindösszesen 837.967 Ft összeggel járulnak hozzá, melyből Segesd települést 512.866 Ft, 
Ötvöskónyi települést 197.636 Ft és Beleg települést 127.465 Ft terhel. Előirányzat 
módosítása szükséges: 
 
B16 Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről   + 325.101 Ft 
K513 Tartalék       - 512.866 Ft 
K915 Központi, irányító szervi támogatás   + 837.967 Ft 
 
 
7./ A vagyoni típusú adókon belül az építményadó esetében a költségvetési évben esedékes 
követelést figyelembe véve, előirányzat módosítás szükséges: 
 
B34 Vagyoni típusú adó    + 1.989.627 Ft  
K513 Tartalék     + 1.989.627 Ft 
 
 
8./ Az iparűzési adó esetében a költségvetési évben esedékes követelést figyelembe véve, 
előirányzat módosítás szükséges: 
 
B351 Iparűzési adó bevétel    - 3.577.589 Ft  
K513 Tartalék     - 3.577.589 Ft 
 
 
9./ Az egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság, talajterhelési díj) esetében a 
költségvetési évben esedékes követelést figyelembe véve, előirányzat módosítás szükséges: 
 
B36 Egyéb közhatalmi bevételek   + 151.270 Ft  
K513 Tartalék     + 151.270 Ft 
 
 



10./ A közvetített szolgáltatások ellenértékének előirányzatát a teljesítéshez igazodóan 
(Szabadság tér 16. szám alatti lakóház rezsiköltségének bérlő általi megtérítése) módosítani 
szükséges: 
 
B403 Közvetített szolgáltatás ellenértéke + 118.364 Ft 
K513 Tartalék    + 118.364 Ft 
 
 
11./ Az egyéb működési bevételek előirányzatát a teljesítéshez igazodóan módosítani 
szükséges: 
 
B411 Egyéb működési bevétel  + 10.625 Ft 
K513 Tartalék    + 10.625 Ft 
 
 
12./ Egyéb tárgyi eszköz értékesítésének előirányzatát a telefonkészülékek árának törlesztése 
miatt módosítani szükséges: 
 
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése + 116.520 Ft 
K513 Tartalék    + 116.520 Ft 
 
 
13./ A működési célú kölcsönök visszatérülésének előirányzatát a költségvetési évben 
esedékes követelést figyelembe véve módosítani szükséges: 
 
B64 Működési célú kölcsön visszatérülése áh-n kívülről  + 170.000 Ft  
K513 Tartalék        + 170.000 Ft 
 
 
14./ A dologi kiadások között a vásárolt élelmezés előirányzat esetében módosítás szükséges, 
mivel a Somogyszobi Óvoda által kiszámlázott szünidei étkezést az önkormányzat térítette 
meg. A kiadás a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde részére átszámlázásra 
került. Előirányzat módosítása szükséges: 
 
K332 Vásárolt élelmezés  + 161.391 Ft 
K513 Tartalék    - 161.391 Ft 
 
 
15./ A képviselő-testület a 166/2022. (VIII. 1.) önkormányzati határozattal 800.000 Ft 
összeget hagyott jóvá a művelődési ház nagytermében kettő darab ajtó cseréjére. A bölcsőde 
épületénél 2022. júliusában vízbekötés valósult meg, mivel a bölcsőde és a gyógyszertár 
vízbekötését külön kellett választani. Előirányzat módosítása szükséges: 
 
K71 Ingatlanok felújítása    + 1.396.006 Ft 
K74 Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa     + 376.922 Ft 
K513 Tartalék      - 1.772.928 Ft 
 
 



16./ A bölcsődei eszközök beszerzésére tervezett előirányzat 10.379.843 Ft. 2021-ben az 
önkormányzat 8.492.598 Ft összegű előleget fizetett ki, az eszközök átadás-átvételére 
azonban 2022. szeptemberében került sor. Előirányzat módosítása szükséges: 
 
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése   + 6.687.085 Ft 
K67 Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa   + 1.805.513 Ft 
K513 Tartalék      - 8.492.598 Ft 
 
 
17./ A képviselő-testület a 123/2022.  (VI. 21.) önkormányzati határozattal a Böhönye és 
Vidéke Mentőalapítvány részére 100.000 Ft összegű támogatásról, a 172/2022. (VIII. 12.) 
önkormányzati határozattal a Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány részére 10.000 Ft 
összegű támogatásról döntött. Előirányzat módosítása szükséges: 
 
K512 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre   + 110.000 Ft 
K513 Tartalék        - 110.000 Ft 
 
 
18./ A bölcsőde működésének megkezdésével az októberi felmérésben pótigény keretében 
igényeltünk támogatást. Előirányzat módosítása szükséges: 
 
B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyerm.j. felad. támog. + 14.058.000 Ft 
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása   + 14.058.000 Ft 
 
 
 
 
Segesd, 2022. november 23. 
             
         Bencze Imre 
         polgármester 


