
1 

 

Szám:105-137/2016. 

 

 

     

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

  

2016. június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére  
 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2016. évi 

költségvetése módosításának megvitatása 

 

Előterjesztő: Fertig József polgármester 

Készítette: Henn Ferencné gazdasági vezető 
 

 

 

 

 

 

Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:  

 

Kötél Krisztina jegyző:  

 

 

 

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:  

 

Henn Ferencné gazdasági vezető:  

 

 

 

 

Egyeztetve, megtárgyalva:  - 

 

 

 

 

Az előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges / nem szükséges.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására első alkalommal kerül sor. A 

módosítást az előző évi maradvány, az időközben realizálódott többlet bevételek, valamint a 

költségvetési rendelet megalkotását követő képviselő-testületi döntések  indokolják. 

 

 

Bevételek módosítására vonatkozó javaslat 

 

A 2016. évi bevételi előirányzat 52 628 e Ft-ról 54 201 e Ft-ra módosul. A növekedést az 

alábbi változások indokolják:  

  

 

1. Az előző évi maradvány tervezett összege 15 000 e Ft volt, melynek összege a 

zárszámadásnak megfelelően 15 225 e Ft-ban  realizálódott. (Kormányzati 

funkció: 011130) 

 

2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata 

a  bérkompenzáció fedezetére nyújtott központi támogatás miatt 25 e Ft-tal 

növekedik. (Kormányzati funkció: 018010) 

 

3. Az előző évről áthúzódó 5 e Ft bérkompenzáció támogatása a települési 

önkormányzatok általános működési támogatásának előirányzatát emeli. 

(Kormányzati funkció: 018010) 

 

4. A közcélú foglalkoztatással összefüggésben a NAV felé teljesítendő befizetési 

kötelezettséget a nettó finanszírozás szabályai szerint technikai jelleggel 

államháztartási megelőlegezések bevételeként kell elszámolni. Az előirányzat az 

eddig elszámolásra került 161 e Ft-tal növekedik. (Kormányzati funkció: 018010) 

 

5. 2016. március 23-tól 2017. február 28-ig hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

keretében egy fő  alkalmazására kaptunk lehetőséget. A támogatás mértéke 100 

%-os, a támogatás maximális összege 1 137 464.-Ft. Az államháztartáson 

belülről átvett pénzeszközök előirányzatát 759 e Ft-tal szükséges emelni. (Eredeti 

előirányzatként már tervezve 378 e Ft, Kormányzati funkció: 041233) 

 

6. A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal, a Csillagvirág Óvoda és a 

védőnői szolgálat 2015. évi finanszírozására vonatkozó elszámolás alapján a 

veszprémfajszi önkormányzat Nemesvámos Község Önkormányzatától 346 e Ft 

visszatérítésre jogosult. Ezen összeggel az államháztartáson belüli 

pénzeszközátvétel előirányzata emelkedik. (Kormányzati funkció: 011130) 

 

7. Víziközmű vagyon üzemeltetésével összefüggésben eredeti előirányzatként 

vagyonkezelési díjat nem terveztünk, azonban a 2015. II. féléves fogyasztás alapján 

számlázott vagyonkezelési díj 2016-ban realizálódott, ezért a tulajdonosi bevételek 

előirányzatát 52 e Ft-tal javasoljuk növelni. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény 18. §-a szerint a  víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlásából vagy 

a víziközmű használatból származó díjbevételt elkülönítetten kell kezelni,  és azt 

kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására - ideértve a víziközmű-fejlesztés 

céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is – lehet 
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felhasználni. A felhasználásról évente a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal felé el kell számolni, ezért e jogcímen befolyt bevételt javasoljuk 

céltartalékba helyezni. 

 

Mindezek alapján a működési célú állami támogatások  előirányzata összességében 

8 885 e Ft-ról  8 915 e Ft-ra, a működési célra átvett pénzeszközök előirányzata 2 178 

e Ft-ról 3 283 e Ft-ra, a működési célú saját bevételek előirányzata 595 e Ft-ról 647 e 

Ft-ra, az államháztartási megelőlegezések bevétele előirányzata 161 e Ft-ra, az előző 

évi maradvány igénybe vétele 15 000 e Ft-ról 15 225 e Ft-ra  módosul. 

 

  

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat 

 

A 2016. évi kiadási előirányzatokat az alábbiakban felsoroltak szerint javasoljuk módosítani: 

 

1. A bevételi előirányzat módosítások 2. és 3. pontja szerinti bérkompenzáció 30 e Ft-os   

összegével a személyi juttatások előirányzata 24 e Ft-tal, a munkaadót terhelő 

járulékok előirányzata 6 e Ft-tal emelkedik. (Kormányzati funkció: 066020)  

 

2. A 2015. évi állami támogatások elszámolásának eredményeként az önkormányzatnak 

a központi költségvetéssel szemben 93 485.-Ft visszafizetési kötelezettsége 

keletkezett, mely a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen kapott támogatás fel nem 

használt összegéből származott. A visszafizetés kötelezettség a helyi önkormányzatok 

előző évi elszámolásaiból származó kiadások előirányzatát 93 e Ft-tal növeli 

(Kormányzati funkció: 018010) 

 

3. A bevételi előirányzat módosítás 4. pontjában foglalt államháztartási 

megelőlegezések összegét technikai jelleggel a kiadási oldalon is szerepeltetni kell, 

ezért az államháztartási megelőlegezések visszafizetése előirányzat 161 e Ft-tal 

növekedik. (Kormányzati funkció: 018010) 

 

4. A bevételi előirányzat módosítások 5. pontja szerinti közcélú foglalkoztatás 

támogatásából eszközbeszerzésre  121 e Ft fordítható, melyből 110 e Ft  a  tárgyi 

eszköz beszerzés (kapálógép), 11 e Ft a dologi kiadások között elszámolható 

munkaruha, védőeszköz stb. beszerzése előirányzatot növeli. Ezen kívül a személyi 

juttatások előirányzat 562 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 76 e 

Ft-tal javasoljuk emelni. (Kormányzati funkció: 041233) 

 

5.  A képviselő-testület 44/2016.(V.18.) határozata alapján a gépek, berendezések, 

felszerelések beszerzése és az ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó előirányzata a  

kistraktorhoz csatlakoztatható szártépő adapter vásárlása miatt 216 e Ft-tal  

emelkedik. (Kormányzati funkció: 066020) 

 

6. A képviselő-testület a 23/2016.(II.29.) számú határozatában a 2006/2015.(XII.29.) 

Korm. határozat alapján biztosított 20 millió Ft felhasználására a háziorvosi rendelő 

bővítésére, korszerűsítésére vállalt kötelezettséget. Ezen kívül szükségessé vált az 

ugyancsak ebben az épületben lévő könyvtári szolgáltató hely felújítása is, melyre az 

adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása 2016. évi 

ütemének lehetőségét szeretnénk igénybe venni. Mindezeket, és az előzetes 
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egyeztetéseket is figyelembe véve a 21 000 e Ft előirányzatot 3 130 e Ft-tal, 24 130 e 

Ft-ra javasoljuk módosítani. 

  

A fenti módosítások hatása táblázatos formában az alábbi: 

 

Jogcím Bevételek változása Kiadások változása Tartalék változása 

Bevételek    

1.         225  225 

2.   25   

3.  5   

    4.  161   

5.  759   

6. 346  346 

7. 52  52 

Kiadások    

1.  30  

2.  93 -93 

3.  759  

4.  161  

5.  216 -216 

6.  3130 -3130 

Összesen 1573 4389 -2816 

 

A  bevételek és kiadások előirányzata az alábbiak szerint alakul. 

 

 

       Eredeti ei. Módosított ei. 

Költségvetési bevételek     37 628  38 815* 

Költségvetési kiadások     52 273                      53 685 

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege  -   14 645                   - 14 870 

-melyből működési célú többlet         355          516 

-felhalmozási célú hiány     15 000  15 386 

 

Finanszírozási bevételek     15 000  15 386 

finanszírozási kiadások                    355                          516 

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege    14 645  14 870 

-melyből működési célú hiány                   355                 516      

-felhalmozási célú többlet               15 000             15 386 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (      ) önkormányzati 

rendelete Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. 

(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról c. rendelet tervezethez: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. § (1) bekezdése 

alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 

- előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell.  



5 

 

A Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat 

során milyen szempontokat kell vizsgálnia, melyre tekintettel a rendelet módosításának 

várható következményeiről -  az előzetes hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatást 

adom:  

 

1. A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:  

a) A módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításával a jogszabályi 

kötelezettségeknek eleget téve 2016. év május végéig terjedően bekövetkezett változások 

átvezetése történik meg.  

b) A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei: nem határozhatóak meg. 

c) A módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a jelenleg hatályos rendelethez 

képest új adminisztrációs terhek nem jelennek meg. 

 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:  

A rendelet módosítására az 1. a) pontban foglaltakon túl az államháztartásról szóló 

törvényben előírt kötelezettség miatt van szükség, ennek hiányában mulasztásos 

jogszabálysértést követne el az önkormányzat. 

 

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

rendelkezésre állnak. 

 

Indokolás 

Általános indokolás:  

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.17.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) első alkalommal történő módosítása a 

Rendelet elfogadását követően felmerült többletbevételek és a képviselő-testület döntése 

alapján a többletkiadások átvezetése miatt vált szükségessé.  

 

 

Részletes indokolás:  

 

Az 1. §  az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét, 

valamint ezzel összefüggésben a (2) –(5) bekezdések a kiadási főösszegen belül a kiemelt 

előirányzatokról, valamint az általános és céltartalék  módosított összegéről rendelkezik.  A 

módosításnak megfelelően a Rendelet 1-5. mellékletei változnak. 

 

A 2. § a hatálybalépéséről rendelkezik.    

 

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 

javaslat megvitatására, az előterjesztés támogatására és az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 

 

Veszprémfajsz, 2016. június 14.  

 Fertig József 

                                                                                                                      polgármester 
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Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (      ) önkormányzati rendelete 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

tervezet 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.   

 

1. § (1)  Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Veszprémfajsz 

Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.17.) önkormányzati 

rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép:  

 

 

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

a) költségvetési bevételi főösszegét                   38 815 e Ft előirányzattal 

b) költségvetési kiadási főösszegét                     53 685 e Ft előirányzattal 

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét  - 14 870 e Ft-ban, 

 

 melyből:  ca) működési célú többlet         516 e Ft 

         cb) felhalmozási célú  hiány             15 386 e Ft 

 

d) finanszírozási bevételét                                       15 386  e Ft előirányzattal 

e) finanszírozási kiadását                                             516  e Ft előirányzattal 

f ) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét   14 870  e Ft-ban 

 

 melyből:        fa) működési célú hiány         516 e Ft 

            fb) felhalmozási célú többlet               15 386 e Ft 

 

állapítja meg.” 

 

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására az előző évi felhalmozási célú 

maradványból származó finanszírozási célú többlet felhasználását rendeli el.” 

 (3) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét, mely a költségvetési és 

finanszírozási előirányzatok együttes összege, 54 201 e Ft bevételi előirányzattal és 54 201 e 

Ft kiadási előirányzattal állapítja meg. „ 

(4) A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (5)  A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a 

kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg: 
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a) működési célú kiadási előirányzatok 

- személyi juttatás                                            3 920 e Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              944 e Ft 

- dologi kiadások                                                6 580 e Ft 

- elvonások, befizetések            93 e Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatása                                   967 e Ft 

 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre  4 456 e Ft

 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              80 e Ft   

       - működési célú tartalék                                                  1 259 e Ft

     

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok 

- beruházások                                                      1 453 e Ft 

- felújítások                                                                 26 965 e Ft 

- felhalmozási célú tartalék                   6 917 e Ft 

 

c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok 

- államháztartási megelőlegezések visszafizetése                  516 e Ft 

 

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám         2 fő 

         ebből: 

- közalkalmazott       1 fő 

- közfoglalkoztatottak                                      1 fő.” 

 

(5) A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében a tartalék összege 8 227 e Ft, melyből a 

a) működési célú általános tartalék 1 259 e Ft,  

b) felhalmozási célú általános tartalék 6 917 e Ft,  

c) felhalmozási célú céltartalék 52 e Ft.” 

 (6) A Rendelet 1.-5. mellékletei helyébe e rendelet 1.-5. mellékletei lépnek. 

2. §  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   

 

 

 Fertig József s.k.                      Kötél Krisztina s.k. 

 polgármester                       jegyző 

 

 

 


