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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

módosítást az előző módosítást követő központi támogatások, többlet bevételek, a képviselő-

testületi döntéseken alapuló, eredeti előirányzatként nem tervezett kiadások, valamint az 

előirányzatok közötti átcsoportosítások  indokolják. 

A költségvetés ezer forintban került megállapításra, de az azt alátámasztó táblázatokat és a  

központi adatszolgáltatásokat forintban kell elkészíteni, ezért a melléklet táblázatban a 

jelenlegi módosításra vonatkozó összegek már forintban szerepelnek. 

 

Bevételek módosítására vonatkozó javaslat 

 

A 2016. évi bevételi előirányzat 54 201 e Ft-ról 59 185 e Ft-ra módosul. A növekedést az 

alábbi változások indokolják:  

  

1. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 

előirányzata a  bérkompenzáció fedezetére nyújtott központi támogatás miatt  

39 350 Ft-tal emelkedik. (Kormányzati funkció: 018010)  

 

2. A közcélú foglalkoztatással összefüggésben a NAV felé teljesítendő befizetési 

kötelezettséget a nettó finanszírozás szabályai szerint technikai jelleggel 

államháztartási megelőlegezések bevételeként kell elszámolni. Év végéig várható 

elszámolás összege 421 347 Ft, így az előző módosítás figyelembe véve az 

előirányzat 260 421 Ft-tal  emelkedik.  (Kormányzati funkció: 018010) 

 

3. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzat a 

Magyar Államkincstár által elvégzett korrekció és adatközlés alapján 6 545 492 

Ft, így a bevételi előirányzat 102 119 Ft-tal módosul. (Kormányzati funkció: 

018010) 

 

4. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 

mellékletének II. 8. pontjában szabályozott az adósságkonszolidációban nem 

részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata a 2016. november 11. napján kelt 

miniszteri döntésnek megfelelően 2 950 000 Ft egyszeri jellegű, vissza nem 

térítendő központi támogatásban részesült, így az államháztartáson belüli 

támogatások előirányzata ezzel az összeggel növekedik. (kormányzati funkció: 

018010)  

5. A helyi adók és gépjárműadó időarányos teljesítését figyelembe véve az iparűzési 

adó előirányzatot 3 500 000 Ft-ról 4 632 000 Ft-ra, a késedelmi pótlék, bírság 

előirányzatot 20 000 Ft-ról 77 000 Ft-ra, a belföldi gépjárművek adójának a helyi 

önkormányzatot megillető részének előirányzatát 850 000 Ft-ról 946 000 Ft-ra 

javasoljuk emelni. 

 

6. A tulajdonosi bevételek előirányzatot a víziközmű elemekhez kapcsolódó 

ténylegesen befolyt vagyonkezelési díj összegéhez igazítva 247 000 Ft-tal 

javasoljuk emelni. (Kormányzati funkció: 066020) 
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7. A tárgyi eszközök bérbeadásából származó  bevételek előirányzatot az eddig 

befolyt bérleti díjak figyelembe vételével 100 000 Ft-tal javasoljuk növelni. 

(Kormányzati funkció: 066020)   

 

Mindezek alapján a működési célú állami támogatások  előirányzata összességében 

8915 e Ft-ról  9 057 e Ft-ra, a működési célú saját bevételek előirányzata 647 e Ft-ról 

994 e Ft-ra, a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzata 20 000 e Ft-

ról 22 950 e Ft-ra, az államháztartási megelőlegezések bevétele előirányzata 161 e Ft-

ról 421 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 1. pontja szerinti bérkompenzáció összegének 

megfelelően a személyi juttatások előirányzata 30 985 Ft-tal, a munkaadót terhelő 

járulékok előirányzata 8 365 Ft-tal emelkedik. (Kormányzati funkció: 066020)  

 

2. A bevételi előirányzat módosítás 2. pontjában foglalt államháztartási 

megelőlegezések összegét technikai jelleggel a kiadási oldalon is szerepeltetni kell, 

ezért az államháztartási megelőlegezések visszafizetése előirányzat 260 421 Ft-tal 

növekedik. (Kormányzati funkció: 018010) 

 

3. Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 

támogatása jogcímen kapott 2 950 000 Ft a képviselő-testület 69/2016.(VIII.7.) számú 

határozatában foglaltak alapján a Fő u. 57. szám alatti ingatlanon belül a könyvtári 

szolgáltató hely áthelyezésével összefüggésben kerül felhasználásra 1 179 989 Ft 

saját forrással kiegészítve. A beruházások előirányzata a költségvetés legutóbbi 

módosítás során 2 950 000 Ft-tal már módosításra került, így jelenleg a saját forrás 

összegével szükséges az előirányzat emelése. (Kormányzat funkció: 082044)  

 

4. Év közben került pontosításra a háziorvosi ügyelet működéséhez történő hozzájárulás 

2016. évi összege, mely az eredetileg tervezett 101 e Ft helyett 147 e Ft lesz, így a 

működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül előirányzatát 46 000 Ft-tal 

szükséges emelni. (Kormányzati funkció: 072112) 

 

5. Reprezentáció, üzleti ajándék címén került elszámolásra a családgondozó nyugdíjba 

vonulása alkalmából adott 10 000 Ft értékű ajándékcsomag, amely összeggel a 

személyi juttatások előirányzatot, a juttatást terhelő 5 000 Ft járulék összegével pedig 

a munkaadót terhelő járulékok előirányzatot kell növelni. (Kormányzati funkció: 

011130) 

 

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások 

6. A Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) 

kormányzati funkción számoljuk el a művelődési ház működtetésével kapcsolatos 

költségeket, valamint a rendezvények kiadásait. Az időarányos teljesítést figyelembe 
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véve a dologi kiadások előirányzatát 150 000 Ft + Áfa összeggel javasoljuk emelni,  a 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége kormányzati funkció dologi kiadásai előirányzata 

csökkentése mellett. 

 

7. Az államháztartási pénzeszköz átadások teljesítése a tervezett előirányzaton belül 

marad, de a tényleges támogatások alapján a Civil szervezet működési támogatása 

(084031) és az Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatás (084040) 

kormányzati funkciók között 20 000 Ft átcsoportosítást javasolunk az utóbbi 

kormányzati funkció javára. (A tárgyidőszak végéig kifizetett támogatások: Nyári 

táborokra gyermeklétszám arányában a  Római Katolikus Egyház részére 6 000 Ft, 

Hetednapi Adventista Egyház 18 000 Ft, Református Egyház 36 000 Ft, Tündöklő 

Csillag Alapítvány 12 000 Ft) 

 

8. Az előző évben beszerzett polgármesteri mobil telefon részleteinek kifizetését a tárgyi 

eszköz beszerzés költségei között kell elszámolni, ezért 011130 Önkormányzatok és 

önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati 

funkció dologi kiadásai előirányzata és a beruházások előirányzat között 40 025 Ft + 

10 805 Ft Áfa átcsoportosítása szükséges. 

 

9. A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv előző évi részleges módosítása miatt 

ebben az évben még 127 000 Ft került kifizetésre. Az előirányzat a 011130 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége kormányzati funkción szerepelt, melyet a 066020 Város és 

községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkcióra javasoljuk 

átcsoportosítani. 

 

 

A fenti módosítások hatása táblázatos formában az alábbi: 

 

Jogcím Bevételek változása Kiadások változása Tartalék változása 

Bevételek    

1.         39 350   

2.   260 421   

3.  102 119  102 119 

    4.  2 950 000  2 950 000 

5.  1 285 000  1 285 000 

6. 247 000    247 000 

7. 100 000  100 000 

Kiadások    

1.  39 350  

2.  260 421  

3.  1 179 989 - 1 179 989 

4.  46 000 - 46 000 

5.  15 000 - 15 000 

Összesen 4 983 890 1 540 760 3 443 130 
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A  bevételek és kiadások előirányzata az alábbiak szerint alakul. 

 

 

       Eredeti ei. Mód. ei. I. Mód. ei. II. 

           

Költségvetési bevételek     37 628 38 815* 43 539 

Költségvetési kiadások     52 273           53 685  58 408 

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege  -   14 645         - 14 870          - 14 869 

-melyből működési célú többlet         355       516   2 049 

-felhalmozási célú hiány     15 000 15 386          - 16 918 

 

Finanszírozási bevételek     15 000 15 386  15 646 

finanszírozási kiadások                    355               516                 777 

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege    14 645 14 870            14 869 

-melyből működési célú hiány                   355               516                 356 

-felhalmozási célú többlet               15 000  15 386  15 225 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

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

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

(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról intézkedő 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.  

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 október 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. 
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Indokolás 

Általános indokolás:  

 

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

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosítása az előző módosítást követő 

központi támogatások, többlet bevételek, a képviselő-testületi döntéseken alapuló, eredeti 

előirányzatként nem tervezett kiadások, valamint az előirányzatok közötti átcsoportosítások  

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. november 30.  

 Fertig József s.k. 

                                                                                                                   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                   43 539 e Ft előirányzattal 

b) költségvetési kiadási főösszegét                     58 408 e Ft előirányzattal 

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét  - 14 869 e Ft-ban, 

 

 melyből:  ca) működési célú többlet        2 049 e Ft 

         cb) felhalmozási célú  hiány                16 918 e Ft 

 

d) finanszírozási bevételét                                       15 646  e Ft előirányzattal 

e) finanszírozási kiadását                                             777  e Ft előirányzattal 

f ) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét   14 869  e Ft-ban 

 

 melyből:        fa) működési célú hiány         356 e Ft 

            fb) felhalmozási célú többlet               15 225 e Ft 

 

állapítja meg.” 

 

(2) 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, 59 185 e Ft bevételi előirányzattal és 59 185 e 

Ft kiadási előirányzattal állapítja meg. „ 

(3) 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: 

a) működési célú kiadási előirányzatok 

- személyi juttatás                                            3 961 e Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              957 e Ft 

- dologi kiadások                                                6 529 e Ft 



8 

 

- elvonások, befizetések            94 e Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatása                                   967 e Ft 

 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre  4 502 e Ft

 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              80 e Ft   

       - működési célú tartalék                                                  1 450 e Ft

     

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok 

- beruházások                                                      1 504 e Ft 

- felújítások                                                                 28 145 e Ft 

- felhalmozási célú tartalék                 10 219 e Ft 

 

c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok 

- államháztartási megelőlegezések visszafizetése                  777 e Ft 

 

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám         2 fő 

         ebből: 

- közalkalmazott       1 fő 

- közfoglalkoztatottak                                      1 fő.” 

 

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

„(6) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében a tartalék összege 11 669 e Ft, melyből a 

a) működési célú általános tartalék 1 450 e Ft,  

b) felhalmozási célú általános tartalék 10 167 e Ft, 

c) felhalmozási célú céltartalék        52 e Ft 

(5) 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 

 

 

 


