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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására első alkalommal kerül sor. A 

módosítást az előző évi maradvány pontosítása, az évközi többlet állami támogatások, egyéb 

többlet bevételek költségvetésbe történő beépítése, valamint a költségvetési rendelet 

megalkotását követő, a költségvetési rendelet módosítását igénylő képviselő-testületi döntések  

indokolják. 

 

Bevételek módosítására vonatkozó javaslat 

 

A 2017. évi bevételi előirányzat 61 520 875 Ft-ról  63 28 107 Ft-ra módosul. A növekedést 

az alábbi változások indokolják:  

 

1. A költségvetés készítését követően került pontosításra az előző évi maradvány, ezért 

az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének előirányzata a tényleges 

maradvány figyelembe vételével 612 071 Ft-tal emelkedik. A 2016. évi beszámoló 

előterjesztésében már jeleztük, hogy ez az összeg a  „36712 Egyéb kapott előlegek” 

főkönyvi számla nyitó egyenlegének rendezéséből származik, amely a korábbi évek 

helyi adó túlfizetését tartalmazta.  Ezek a bevételek a korábbi években költségvetési 

bevételként elszámolásra kerültek, ezért a mérleg valódisága érdekében szükségessé 

vált a túlfizetés kivezetése.  Mivel a 36712 számláról csak a költségvetési bevételeket 

érintően volt lehetséges a kivezetés, a 612 071 Ft nem jelentett tényleges bevételt, 

ezért ezen ügylet végleges számviteli rendezése miatt javasoljuk a maradvány- 

többletet céltartalékba helyezni. (Kormányzati funkció: 011130) 

 

2. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata a  

bérkompenzáció fedezetére nyújtott központi támogatás miatt 23 666 Ft-tal emelkedik. 

(Kormányzati funkció: 018010)  

 

3. A közcélú foglalkoztatással összefüggésben eredeti előirányzatként 180 000 Ft-ot 

terveztünk. A foglalkoztatás befejezését követő elszámolás szerint  az önkormányzatot 

megillető támogatás 180 996 Ft, így a  működési célú pénzeszközök átvétele 

előirányzatot  996 Ft-tal javasoljuk emelni.(Kormányzati funkció: 041233) 

 

4. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó NAV felé teljesítendő befizetési kötelezettségeket 

a nettó finanszírozás szabályai szerint technikai jelleggel államháztartási 

megelőlegezések bevételeként ill. a visszafizetést kiadásként kell elszámolni. A június 

30-ig elszámolt bevétel összege  109 766 Ft, így a finanszírozási bevételek 

előirányzata ennek megfelelően növekedik.   (Kormányzati funkció: 018010) 

 

5. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (továbbiakban: Mötv.) 146/C. 

§-a alapján a Mötv. 71. § (4) és (5) bekezdése szerinti polgármesteri illetmény és 

tiszteletdíj összegének különbözetét az állam a központi költségvetésből – a települési 

önkormányzatok egy lakosra jutó adóerőképessége figyelembevételével – a helyi 

önkormányzatok számára megtéríti. Veszprémfajsz Község Önkormányzata 

vonatkozásában a 2017. június 20-án kelt támogatói okirat alapján a központi 

költségvetés 882 500 Ft-ot biztosít. A támogatás folyósítása három részletben történik, 

a támogatás 50 %-a a támogatói okirat aláírását követően már megérkezett az 

önkormányzat számlájára, a fennmaradó összeget pedig két egyenlő részletben 2017. 

augusztus 31-ig és 2017. október 31-ig folyósítja a támogató a Magyar Államkincstár 

útján. A támogatás összegével a működési célú költségvetési támogatások és 

kiegészítő támogatások előirányzata emelkedik. 
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6. A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal, a Csillagvirág Óvoda és a védőnői 

szolgálat 2016. évi finanszírozásának elszámolása alapján Nemesvámos Község 

Önkormányzata részéről 131 233 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata részére, ezért az államháztartáson belüli 

működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata ezzel az összeggel emelkedik.( 

Kormányzati funkció: 011130) 

 

Mindezek alapján a működési célú állami támogatások  előirányzata összességében  

9 394 130 Ft-ról  10 300 296 Ft-ra,  a működési célra átvett pénzeszközök előirányzata 

180 000 Ft-ról 312 229 Ft-ra,  az államháztartási megelőlegezések bevételi 

előirányzata 109 766 Ft-ra  változik. 

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat 

 

A 2017. évi kiadási előirányzatokat az alábbiakban felsoroltak szerint javasoljuk módosítani: 

 

1. A bevételi előirányzat módosítások 2. pontja szerinti bérkompenzáció 23 666 Ft-os 

összegéből a 066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati 

funkció személyi juttatások  előirányzata 21 400 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék 

előirányzata 2 266 Ft-tal emelkedik. 

 

2. A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalnál szükségessé vált számítástechnikai 

fejlesztésekkel és köztisztviselői továbbképzéssel összefüggésben, Nemesvámos 

Község Önkormányzatával kötött, a Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodásban 

foglaltak szerint  Veszprémfajsz Község Önkormányzata   86 758    Ft-tal járul hozzá, 

így az államháztartáson belüli működési célra átadott pénzeszközök előirányzata ezzel 

az összeggel  növekedik.(Kormányzati funkció: 011130) 

 

3. A 2016. évi költségvetési támogatások elszámolása a zárszámadás keretében 

megtörtént. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 

jogcímen kapott támogatásból a fel nem használt  397 120 Ft-ot vissza kellett fizetni a 

központi költségvetés részére. A 2017. évi költségvetési rendeletben 392 000 Ft 

visszafizetési kötelezettséggel terveztünk, ezért az előirányzatot 5 170 Ft-tal szükséges 

emelni. (Kormányzati funkció: 018010) 

 

4. A bevételi előirányzat módosítások 4. pontjában szereplő államháztartási 

megelőlegezések összegét visszafizetési kötelezettség terheli, ezért az államháztartási 

megelőlegezések visszafizetése előirányzatot 109 766 Ft-tal szükséges emelni.   

(018010 Kormányzati funkció) 

 

5. A képviselő-testület a „Veszprémfajszi önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése” tárgyú 

pályázat hiánypótlásához kapcsolódóan a 60/2017.(VI.14.) számú határozatában 

pontosította a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költséget, az 

önkormányzat által biztosítandó saját forrást és a projekt keretében nem elszámolható 

önerő összegét. A határozat alapján a felhalmozási célú kiadások előirányzatát 

összességében 152 400 Ft-tal, szükséges emelni. (Kormányzati funkció: 045160,  

beruházások,) 

 

A fenti módosítások hatása táblázatos formában az alábbi: 
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Jogcím Bevételek változása Kiadások változása Tartalék változása 

Bevételek    

1.         612 071  612 071 

2.   23 666   

3.  996  996 

    4.  109 766   

5.  882 500  882 500 

6. 131 233  131 233 

Összesen 1 760 232    

Kiadások    

1.  23 666  

2.  86 758 - 86 758 

3.   5 170 - 5 170 

4.  109 766  

5.  152 400 - 152 400 

Összesen  377 760 1 382 472 

  

A  bevételek és kiadások előirányzata az alábbiak szerint alakul. 

 

        Eredeti ei. Módosított ei. 

Költségvetési bevételek       17 690 130  18 728 525  

Költségvetési kiadások       61 145 333  62 795 799  

 

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -     43 455 203          -   44 067 274 

-melyből működési célú hiány        4 680 212    5 292 283     

-felhalmozási célú hiány                  38 774 991          38 774 991     

 

Finanszírozási bevételek                             43 830 745      44 552 582 

 finanszírozási kiadások             375 542       485 308        

 

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege      43 455 203              44 067 274 

- működési célú többlet          4 680 212    5 292 283  

-felhalmozási célú többlet                 38 774 991   38 774 991 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (      ) önkormányzati 

rendelete Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. 

(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:  
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Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításával a jogszabályi 

kötelezettségeknek eleget téve 2017. év június 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 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.17.) 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet)  módosítása az előző évi maradvány 

pontosítása,  az évközi többlet állami támogatások, egyéb többlet bevételek költségvetésbe 

történő beépítése, valamint a költségvetési rendelet megalkotását követő, a költségvetési 

rendelet módosítását igénylő képviselő-testületi döntések teszik szükségessé. 

 

Részletes indokolás:  

 

Az 1. §  az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét 

tartalmazza.  

A 2. § a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok, valamint az általános és céltartalék  

módosított összegéről rendelkezik.  A módosításnak megfelelően a Rendelet 1-2., valamint 4-

6. mellékletei változnak. 

A 3. § a hatálybalépésről rendelkezik.   

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 

javaslat megvitatására és az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására. 

 

Veszprémfajsz, 2017. július 5.  

 

   Fertig József 

                                                                                                                      polgármester 
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Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (      ) önkormányzati rendelete 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (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 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.17.) önkormányzati 

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

lép:  

 

"3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

 

a) költségvetési bevételi főösszegét                  18 728 525 Ft előirányzattal 

b) költségvetési kiadási főösszegét                    62 795 799 Ft előirányzattal 

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét –  44 067 274 Ft-ban, 

 

 melyből:  ca) működési célú hiány      5 292 283 Ft 

         cb) felhalmozási célú  hiány   38 774 991 Ft 

 

d) finanszírozási bevételét                                       44 552 582 Ft előirányzattal 

e) finanszírozási kiadását                                             485 308 Ft előirányzattal 

f ) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét   44 067 274 Ft-ban 

 

 melyből:        fa) működési célú többlet      5 292 283 Ft 

            fb) felhalmozási célú többlet    38 774 991 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, 63 281 107 Ft bevételi előirányzattal és 

63 281 107  Ft kiadási előirányzattal állapítja meg. „ 

2. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § (1)   A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül 

a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg: 

a) működési célú kiadási előirányzatok 

- személyi juttatás                                              3 974 815 Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  926 400 Ft 

- dologi kiadások                                               5 719 000 Ft 

- elvonások, befizetések         397 120 Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatása                               1 254 000 Ft 
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 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 612 158 Ft

 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre      80 000 Ft   

       - működési célú tartalék                                                     7 057 315 Ft

     

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok 

- beruházások                                                          2 449 850 Ft 

- felújítások                                                          26 752 704 Ft 

- felhalmozási célú tartalék            9 572 437 Ft

          

 

c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok 

- államháztartási megelőlegezések visszafizetése                     485 308 Ft 

 

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám         1,2 fő 

         ebből:   

- közalkalmazott        1 fő 

- közfoglalkoztatott        0,2 fő. 

    

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a tartalék összege összesen 16 629 752 

Ft. A működési célú általános tartalék 6 445 244 Ft, a céltartalék a helyi adóból származó 

túlfizetések számviteli rendezésével összefüggésben 612 071 Ft. A felhalmozási célú általános 

tartalék 9 572 437 Ft.” 

(3) A Rendelet 1.-2. és a 4. – 6.  mellékletei helyébe e rendelet 1.-5. mellékletei lépnek. 

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

 

 

 

 

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

 polgármester                       jegyző 

 

 

 


