TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉT L
8308 Sáska, Rákóczi u. 4.
Tel: 87/413-822.

EL TERJESZTÉS
SÁSKA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Sáska község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása
El adó: Kovács Nándor
polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLET!
2014 évi elfogadott költségvetésünket a már ismert várható teljesítések valamint
a pluszként jelentkez bevételek ismeretében még a 2014. évi zárszámadásunk
elfogadása el tt módosítani szükséges. Költségvetésünk f összegét 12.667 ezer
Ft-al kell módosítanunk. Ezek a tételek a következ k:
Falugondnoki autóra pályáztunk melynek a 10 millió ft-os pályázati támogatását
megkaptuk és megvásároltuk az autót. A régi falugondnoki autónkat 1.600 e/Ftért értékesítettünk, melynek összegét szintén a felhalmozási kiadásaink között
számoltuk el saját er részeként a pályázatunkhoz. A tervezetthez képest
közhatalmi bevételeinkb l több folyt be mint amit terveztünk ezért a
kommunális adónkat 360 ezer ft-tal iparűzési adónkat 511 ezer ft-tal pótlékból
származó bevételünket pedig 26 ezer ft-tal módosítottuk az eredeti
el irányzathoz képest. Tulajdonosi bevételünk is növekedett, a Bakonykarsztnak
kiszámlázott víziközmű-vagyon bérleti díjai miatt 170 ezer ft-tal.
A 26.369 ezer ft-os költségvetésünk ezen bevételi növekedés miatt 39.036 ezer
-ft-ra változik ,mint módosított el irányzat, mint a bevételek mint a kiadások
tekintetében. A kiadásoknál a felhalmozási kiadásunkat növeltük a beszerzés
értékével. Pénzt adtunk át a zalahalápi önkormányzat Óvodai nyugdíjbavonulás
valamint régi számlakiegyenlítés összegéhez 411 ezer ft-os összegben.
Támogatást adtunk a monostorapáti közös hivatal dologi kiadásaihoz 257 ezer ft
összeggel. Kifizettük a tanulóbérleteket 192 ezer ft-os összeggel, átutaltuk a
véd n i támogatást 83 ezer ft-os összeggel, valamint az éves gyermekétkeztetés
költségeihez 363 ezer ft-tal járultunk hozzá. Ezeket a kiadásokat mind
támogatásokat számoltuk el. A személyi juttatásoknál a falugondnok ágazati
pótlékával növeltük el irányzatunkat, a dologi kiadásoknál pedig a falugondnoki
autó üzembe helyezési költségei kerültek elszámolásra.
Ezúton kérem a Tisztelt Képvisel testületet, hogy a 2014. évi költségvetés
módosítási rendeltünket megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
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