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A központosított előirányzatok módosított 37.922 eFt előirányzata 8.932 eFt-tal emelkedik,
melyek a III. negyedévben megérkezett központi támogatások az alábbiak szerint:

Aktív korúak ellátása rendszeres szoc. segély

1.213

Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyett. támog.
Lakásfenntartási támog. norm. alapon

5.148
2.571

Központosított támogatások növekedése összesen

8.932

A központosított előirányzatok csökkent a már előző módosítással megemelt 3.127 eFt, ami a
beszámítás visszapótlása 1.781 eFt és a gyerekétkeztetés kiegészítő támogatás előlege 1.346
eFt, mivel megérkezett a valós kiközlése a támogatásoknak.
Előzőek miatt külön sorra kiemelésre került 9.124 eFt szerkezetátalakítási tartalékból
gyerekétkeztetésre kapott támogatás, a 2012. évi elszámolásból származó normatíva többlet
támogatás 1.481 eFt, valamint a beszámítás visszapótlása miatt kapott 3.562 eFt támogatás,
mely a forráshiány összegét csökkenti, azaz a működőképesség megőrzését szolgáló
támogatás összegét, a 3127 e Ft, már előző módosítással csökkentett bevétel kivételével. Így a
működőképesség megőrzését szolgáló támogatás összege 11.886 eFt-ra módosul.
A gyerekjóléti szolgálatra, bölcsődére kapott 8.591 eFt támogatás június 30.-ig a gyerekjólét
felmerülő hiányát 3.915 eFt-tal csökkenti, 1.425 eFt a szociális társulásnak átadott
pénzeszközt növeli, mely a gyerekjóléti szolgálat július 1. napjától keletkező hiánya, a
fennmaradó 3.251 Ft támogatás a bölcsődei feladatokra kerül tehát a köznevelési társulásnak
átadott pénzeszközt növeli. A társulásoknak átadott pénzeszköz így 4.676 eFt-tal növekszik.
Módosított előirányzatként került növelésre az „Itthon vagy, Magyarország szeretlek”
program 242 eFt támogatása, mely a kiadásoknál a 4.14 feladaton a dologi kiadást emelte
meg.
Az önkormányzatnál a 4.12 cím, alcím feladatról a bér és járulék fele-fele arányban
szétosztásra került a 4.1 és a 4.29 cím, alcímekre, mert a foglalkoztatottak januártól ezeken a
feladatokon szerepelnek.
A 4.9 cím, alcímre a 4.10 cím, alcímről átcsoportosításra kerül 348 eFt az üres lakóingatlanok
rezsi költségeire.
A 4.18 cím, alcím dologi kiadásai emelkednek 6.091 eFt rendezvények pályázati
elszámolásaiból megérkezett támogatással, mely a bevételeknél a pályázati támogatások során
jelenik meg növekedésként.
A munkaügyi központtól kapott támogatások 16.335 eFt-tal növekednek, mely kiadási szinten
a 4.25 személyi és járulék kiadásait emeli meg.
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Végeredményként a működési főösszeg 36.276 eFt-tal növekedik az előző módosításhoz
képest.
A felhalmozási bevételi előirányzatok nem módosulnak, azonban a tartalékból kiemelésre
került az Alföld-Víz Zrt-től 140 eFt és a Békés-Manifest Kft-től 250 eFt értékben a már
Képviselő-testület által eldöntött részvény vásárlások.
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