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T Á J É K O Z T A T Ó 

A 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról 
 

Tisztelt Képvisel ő-testület!  
 

 A Képviselő-testület az 3/2018. (II. 14.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 
költségvetését. 
 A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének  jelenlegi módosítását az állami 
támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése  
indokolják. 
 

Máriapócs Önkormányzat  költségvetésének  módosítás a:  
 

BEVÉTELEK: 
 

I. Önkormányzat m űködési támogatásai 4 776 070 Ft összeggel n ő : 
 

A polgármesteri (2017. évi) illetményének támogatására a Belügyminisztérium 
1 041 000 Ft összeget biztosított. 
A települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához beadott pályázat 
alapján a Belügyminisztérium 346 erdei köbméter lágylombos tűzifára nyújtott 
3 735 070 Ft támogatást. 
 

 
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülr ől  30 032 584   Ft-tal n ő: 
 
A közfoglalkoztatás keretében megvalósuló  programokra év közben elnyert támogatás 
13 204 134 Ft, mely lehetővé tette hosszabb időtartamú foglalkoztatást.  
A mezőőri szolgálat működéséhez (személyi juttatás, járulékok 50 %-a) elszámolt 
támogatás összege  670 000 Ft. 
 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezelése, állapotjavítása, 
karbantartása 95 %-os,  összesen 6 792 450 Ft támogatásból valósulhat meg. 
Beszerzésre került vonólap, hótoló lap, padkakasza, kardán hajtású ágaprító gép, 
valamint folyamatban van fülkés traktor beszerzése. 
„Zártkerti földek mezőgazdasági hasznosítását elősegítő fejlesztés Máriapócson” című 
projekt 100 %-os pályázati támogatásból, 10 000 000 Ft-ból megvalósul a Selyem utcai 
zártkert vadvédelmi kerítés építése. Az előleg 7 500 000 Ft kiutalásra került,   a 
különbözet a pénzügyi elszámolást követően várható. 
A hátrányos helyzetű gyermekek részére Erzsébet utalvány ez évben is két alkalommal 
(augusztus, december) került -  pályázat útján – kiosztásra, 1 866 000 Ft összegben. 

 
 . 
  



 
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson  belülr ől összesen      

4 777 740 Ft: 
 

A Magyar Labdarúgó Szövetség 90 %-os,  571 500 Ft támogatásával eredményjelző, 
valamint 4 206 240 Ft támogatásával mobil lelátó került beszerzésre. 
 
 
IV. Működési bevételek 4 446 677 Ft:  
 
A közfoglalkoztatás keretében megtermelt paprika, illetve legyártott betonelemek  
értértékesítéséből  Nettó 3 200 000 Ft  bevétel keletkezett, valamint az értékesítések 
után kiszámlázott áfa összege 1 246 677 Ft.  

 
V. Felhalmozási bevételek 2 017 323 Ft  

 
 A Képviselő-testület döntései alapján értékesítésre került a Renault Trafic, Mtz82, 
valamint egy db pótkocsi. A befolyt nettó érték összesen 2 017 323,-Ft. 
 
A bevételek összesen 46 050 394 Ft összeggel módosu lnak.  

 
 

KIADÁSOK: 
 

A személyi juttatások el őirányzata összesen  13 872 825      Ft-tal növekszik.  
A munkáltatót  terhel ő  járulékok  előirányzata    Ft-tal 1 619 220  FT 
növekszik. 
A dologi kiadások 10 208 349 Ft (tüzelőanyag nettó 2 941 000, értékesítések után 
befizetendő áfa 1 246 677 Ft, működési célú előzetesen felszámított áfa 5 568 670 
Ft.) 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 666 000 Ft-tal, a hátrányos helyzetű gyermekek 
részére nyújtott Erzsébet utalvány összegével növekszik.  
Egyéb m űködési kiadások a meg nem valósult  mini bölcsőde  támogatásának 
visszafizetése,  jogcím átrendeződés történt  a beruházás jogcímről, 9 927 499 Ft.  

Felhalmozási költségvetési kiadások között szerepel a Külterületi helyi közutak 
fejlesztése nettó 5 630 000 Ft, zártkerti földek mezőgazdasági hasznosítását elősegítő 
fejlesztés, a Selyem utcai zártkert vadvédelmi kerítés építése nettó 7 874 000 Ft , 
Sportpályán megvalósult beruházás (eredményjelző, mobil lelátó) nettó 4 180 000,-Ft  

 
  A kiadások összesen 46 050 394 Ft összeggel módos ulnak . 
 

 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
 Tisztelettel kérem a költségvetés módosítással kap csolatos véleményüket, 
javaslataikat megtenni, és a rendelet módosítást el fogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Máriapócs, 2018. november 23. 
 
       P a p p    Bertalan s. k. 
             polgármester  


