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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

módosítást az állami támogatást érintő előirányzat változások, ill. azok felhasználásának 

kötelezettsége valamint a költségvetési rendelet módosítását igénylő képviselő-testületi 

döntések indokolják. 

 

Bevételek módosítására vonatkozó javaslat 

 

A 2017. évi bevételi előirányzat 63 28 107 Ft-ról   64 555 995 Ft-ra módosul. A növekedést 

az alábbi változások indokolják:  

 

1. A központi költségvetés a települési önkormányzatok működésének támogatása 

jogcím- csoporton belül a 32 000 Ft/fő iparűzési adóerőképességet el nem érő 

önkormányzatok részére a településképi arculati kézikönyv elkészítésének 

támogatására 1 000 000 Ft támogatást nyújt 2017. december 31-i elszámolási 

kötelezettséggel. A támogatás összegével az állami támogatások előirányzata 

növekedik. (Kormányzati funkció/rovat: 018010/09111) 

 

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

bérkompenzáció fedezetére nyújtott központi támogatás miatt további 24 888 Ft-tal 

emelkedik. (Kormányzati funkció/rovat: 018010/091151)  

 

3. A képviselő-testület döntése alapján beszerzésre került egy darab rendezvénysátor, 

amelynek költségeihez Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 

250 000 Ft-tal járul hozzá. A hozzájárulás összegével az államháztartáson belülről 

felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzata növekedik.(Kormányzati 

funkció/rovat: 082092/09251) 

 

Mindezek alapján a működési célú állami támogatások  előirányzata összességében  

10 300 296 Ft-ról 11 325 184 Ft-ra,  a felhalmozási célra átvett pénzeszközök 

előirányzata 250 000 Ft-ra változik. 

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat 

 

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

 

1. Az előző módosítás során a bevételi oldalon figyelembe vettük a Magyarország helyi 

önkormányzatiról szóló törvény 146/C. §-a alapján a polgármesteri illetmény és 

tiszteletdíj különbözetére kapott 882 500 Ft kiegészítő támogatást, de a kiadási oldalon 

nem került sor a korrekcióra. A polgármesteri illetménynövekedés, valamint az 

alpolgármesteri költségtérítés havi 20 193 Ft-os összege miatt a személyi juttatások 

előirányzatát  összesen 523 000 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó előirányzatot  49 000 Ft-tal szükséges emelni.(Kormányzati 

funkció/rovat: 011130/05121,0521) 

 

2. A bevételi előirányzat módosítások 2. pontja szerinti bérkompenzáció 24 888 Ft-os 

összegéből a személyi juttatások  előirányzata 20 400 Ft-tal, a munkaadót terhelő 

járulék előirányzata 4 488 Ft-tal emelkedik. A munkaadót terhelő járulékokat a 

tartalék terhére további 2 312 Ft-tal szükséges emelni a 2016. december hónapra járó, 

eredeti előirányzatban nem szereplő  béren kívüli juttatást terhelő járulékok 

miatt.(Kormányzati funkció/rovat:066020/0511131,0521 
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3. A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal információ átadási szabályzatának 

elkészítéséhez, az adatvédelmi, ügyirat kezelési és informatikai biztonsági szabályzat 

aktualizáláshoz a Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás szerint Veszprémfajsz 

Község Önkormányzata   46 800    Ft-tal járul hozzá, így az államháztartáson belülről 

működési célra átadott pénzeszközök előirányzata ezzel az összeggel 

növekedik.(Kormányzati funkció/rovat: 011130/055061) 

 

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

megtörtént. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 

jogcímen kapott támogatásból a fel nem használt 397 170 Ft-ot vissza kellett fizetni a 

központi költségvetés részére. Az elszámolás alapján az önkormányzatnak 2667 Ft 

kamatfizetési kötelezettsége keletkezet, így az előirányzatot a kamat összegével 

szükséges emelni. (Kormányzati funkció/rovat: 018010/053531) 

 

5. A fogorvosi ellátáshoz, háziorvosi ügyelethez való hozzájárulások 2017. évi   

tervezéskor az előző évi teljesítéseket vettük figyelembe. A végleges összegek az év 

folyamán váltak ismerté, így a fogászati hozzájárulásra tervezett előirányzatot  12 332 

Ft-tal csökkenteni, a háziorvosi ügyelet finanszírozásához történő hozzájárulás 

előirányzatát 24 000 Ft-tal emelni szükséges. (Kormányzati funkció/rovat:072112, 

072312/055061) 

 

6. 2017. szeptember 25-i társulási ülésen elfogadásra került a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2017. évi 

költségvetésének módosítása, amely a települési hozzájárulások összegét is érinti, úgy, 

hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításához történő hozzájárulás  

összege Veszprémfajsz vonatkozásában 63 000 Ft-tal növekedik. (Kormányzati 

funkció/rovat: 104042,018030/055061) 

 

7. A bevételi előirányzatok között szerepel a települési arculati kézikönyv kiadásinak 

ellentételezésére nyújtott állami hozzájárulás 1 millió forintos összege, így 

Veszprémfajsz vonatkozásában a kézikönyv elkészítésének 1 143 000 Ft-os 

költségéhez saját erőből 143 000 Ft-ot szükséges biztosítani. A bruttó elszámolás elvét 

figyelembe véve viszont az 1 143 000 Ft-tal a beruházások előirányzatát szükséges 

emelni. (Kormányzati funkció/rovat: 011130/05611,05671) 

 

8. Az orvosi rendelőnek és könyvtárnak is helyet adó Fő u. 57. szám alatti 

önkormányzati épület felújítása, valamint az orvosi rendelő működéséhez 

kapcsolódóan több, eredeti előirányzatként nem tervezett munkálatok, illetve 

beszerzés vált szükségessé. Ezek közül a tároló helyiség elbontásának költségeire a 

képviselő-testület 220 000 Ft keretösszeget biztosított, így ez az összeg a dologi 

kiadások előirányzatát növeli ( Kormányzati funkció/rovat: 066020/053371,053511), a 

kerítés felújítás költségi miatt a felújítások előirányzatát 66 000 Ft-tal szükséges 

emelni (Kormányzati funkció/rovat: 066020/05711,05741), az orvosi rendelőbe 

szükséges fektető és vizsgáló ágy 109 000 Ft-os bruttó költségével pedig a tárgyi 

eszköz beszerzések előirányzata növekedik (Kormányzati funkció/rovat: 

066020/05641,05671). 

 

9. A rendezvénysátor - bruttó 448 183 Ft -, valamint egy db tűzoltókészülék bruttó 

21 590 Ft-os költségével a tárgyi eszközök beszerzésének előirányzatát szükséges 

emelni. (Kormányzati funkció/rovat: 082092/05641,05671) 

 



4 

 

10. Az évközi - október 31-i - teljesítéseket figyelembe véve az egyes dologi kiadások 

előirányzatának növelése válik szükségessé, amely a közüzemi díjak esetében a 

művelődési ház áram és gáz fogyasztása, valamint a közvilágítás  miatt  összesen 

555 000 Ft-ot, az egyéb szolgáltatások előirányzata esetében, az idei falunapi 

rendezvények elsősorban szolgáltatással összefüggő kiadásai miatt, 150 000 Ft 

növekedést jelent. (Kormányzati funkció/rovat: 064010/053311, 053511 és 

082092/053311, 053511, 053371)  

 

Eredeti előirányzatként a falunappal összefüggésben inkább anyagjellegű kiadásokat 

terveztünk. A képviselő-testület által meghatározott 600 ezer forint keretösszeggel 

szemben a tényleges kiadások 452 241 Ft-tot tettek ki.  

 

11. A civil szervezetek működési támogatása és az egyházak támogatása kormányzati 

funkciók között a nyári táborokat szervező egyházak/egyéb szervezetek támogatása 

alapján 4 000 Ft átcsoportosítás szükséges (Kormányzati funkció: 084031 + 4 000 Ft, 

084040 – 4 000 Ft). 

 

A fenti módosítások hatása táblázatos formában az alábbi: 

 

Jogcím Bevételek változása Kiadások változása Tartalék változása 

Bevételek    

1.         1 000 000   

2.   24 888   

3.  250 000   

Összesen    

Kiadások    

1.  572 000 - 572 000 

2.  27 200 - 2 312 

3.   46 800 - 46 800 

4.  2 667 - 2 667 

5.  11 668 -  11 668 

6.  63 000 - 63 000 

7.  1 143 000 - 143 000 

8.  395 000 - 395 000 

9.  469 773 - 219 773 

10.  705 000 - 705 000 

Összesen 1 274 888 3 436 108 - 2161 220 

  

A  bevételek és kiadások előirányzata az alábbiak szerint alakul. 

 

      Eredeti ei. Mód. I. Mód.II. 

Költségvetési bevételek            17 690 130 18 728 525 20 003 413 

Költségvetési kiadások            61 145 333 62 795 799 64 070 687 

 

Költségvetési bevételek és kiadások 

 egyenlege                   - 43 455 203  -   44 067 274    - 44 067 274 

-melyből működési célú hiány             4 680 212         5 292 283   5 292 283    

-felhalmozási célú hiány            38 774 991       38 774 991       38 774 991 

 

Finanszírozási bevételek           43 830 745   44 552 582 44 552582

 finanszírozási kiadások               375 542      485 308          485 308 
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Finanszírozási bevételek és kiadások 

 egyenlege                  43 455 203        44 067 274      44 067 274 

- működési célú többlet             4 680 212   5 292 283   5 292 283 

-felhalmozási célú többlet           38 774 991   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:  

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításával a jogszabályi 

kötelezettségeknek eleget téve 2017. 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. 

 

Indokolás 

Általános indokolás:  

 

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

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet)  módosítása az állami támogatást 

érintő előirányzat változások, ill. azok felhasználásának kötelezettsége 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.  
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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. november 22.  

 

   Fertig József 

                                                                                                                      polgármester 

 

 

 

 

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                  20 003 413 Ft előirányzattal 

b) költségvetési kiadási főösszegét                    64 070 687 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: 
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„(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét, mely a költségvetési és 

finanszírozási előirányzatok együttes összege, 64 555 995 Ft bevételi előirányzattal és 64 555 

995  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                                              4 518 215 Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  982 200 Ft 

- dologi kiadások                                               6 646 667 Ft 

- elvonások, befizetések         397 170 Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatása                               1 254 000 Ft 

 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 733 626 Ft

 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre      80 000 Ft   

       - működési célú tartalék                                                     5 433 818 Ft

     

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok 

- beruházások                                                          4 171 623 Ft 

- felújítások                                                          26 818 704 Ft 

- felhalmozási célú tartalék            9 034 664 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 14 468 482 

Ft. A működési célú általános tartalék 4 821 747 Ft, a céltartalék a helyi adóból származó 

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

tartalék 9 034 664 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.                      Nagy Krisztina s.k. 

 polgármester                       jegyző 


