
1 

 

 

     

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. 

március 21. napján tartandó nyilvános ülésére 

 
 

 

 

 

Előterjesztés tárgya: 
Veszprémfajsz Község Önkormányzata  2016. évi 

költségvetése módosításának megvitatása  

Előterjesztő megnevezése:  Fertig József polgármester    

Az előterjesztést készítette:  Henn Ferencné gazdasági vezető 

Iktatószám:  21-80/2017.  

Előterjesztés jellege: 
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 

Beszámoló 

Melléklet:  
A módosításra vonatkozó javaslat és a költségvetést 

módosító rendelet tervezete írásban mellékelve.  

Döntéshozatal módja:  Egyszerű többség / Minősített többség  

Az előterjesztés 

összhangban van a 

vonatkozó jogszabályokkal: 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 
 

Egyeztetve, megtárgyalva:   



2 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására az év folyamán két alkalommal 

került sor. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében 

foglaltak alapján a költségvetés módosítására legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 

elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal van lehetőség. A jelenlegi módosítást 

elsősorban a tervezett bevételek túlteljesítése, a központi költségvetésből származó 

előirányzat módosítások átvezetése, valamint kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 

indokolják. 

 

Bevételek módosítására vonatkozó javaslat 

 

A 2016. évi bevételi előirányzat 59 185 e Ft-ról 60 970 e Ft-ra módosul. A növekedést az 

alábbi változások indokolják:  

1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a 2015. évi áthúzódó 

bérkompenzációs támogatás miatt 5 588 Ft-tal növekedik, a működési célú költségvetési 

támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata ugyancsak bérkompenzációs 

korrekció miatt 2 882 Ft-tal csökken. 

  

2. A bevételi előirányzatok esetében azon a jogcímen, ahol az előirányzathoz képest a 

teljesítés magasabb összegben realizálódott, az előirányzatokat legalább a tényleges 

teljesítésnek megfelelően szükséges módosítani. Ennek megfelelően a közhatalmi 

bevételek  előirányzatai közül a magánszemélyek kommunális adója előirányzat 47 750  

Ft-tal, a helyi iparűzési adó előirányzat  811 951 Ft-tal, a telekadó előirányzat 100 246 Ft-

tal, a gépjárműadó előirányzat 72 663 Ft-tal, a késedelmi pótlék előirányzat 5 365 Ft-tal 

növekedik. 

 

3. Az átvett pénzeszközök egyes előirányzatait a tényleges teljesítéseket figyelembe véve 

az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: 

-  a parkerdő fenntartására kapott pénzeszköz előirányzatot 189 410 Ft-tal növelni,  

- a közfoglalkoztatás támogatása előirányzatot 90 904 Ft-tal csökkenteni szükséges.  

 

4. A saját működési bevételek teljesítése is meghaladta az előirányzatot, ezért azokat az 

alábbiak szerint javasoljuk módosítani: 

- Az önkormányzati  kamatbevételek előirányzatát 3 710 Ft-tal, 

- az egyéb működési bevételek előirányzatát 266 200 Ft-tal  javasoljuk növelni. 

 

 

Az államháztartási megelőlegezések bevételi előirányzata 796 888 Ft-ra módosul. Ezen 

előirányzat tartalmazza a NAV felé teljesítendő kötelezettségek Magyar Államkincstár által 

megelőlegezett összegét, ezen kívül tartalmazza a 2017. évi állami támogatás decemberben 

leutalt előlegének 375 542 Ft-os összegét. 

  

Mindezek alapján a működési célú állami támogatások  előirányzata összességében 9 057 e 

Ft-ról 9 060 e Ft-ra, a közhatalmi bevételek előirányzat 7 255 e Ft-ról 8 293 e Ft-ra,a 

működési célú saját bevételek előirányzata 994 e Ft-ról 1 264 e Ft-ra, az átvett pénzeszközök 

előirányzat 3 283 e Ft-ról 3 381 e Ft-ra, az államháztartási megelőlegezések bevétele 

előirányzata 421 e Ft-ról 797 e Ft-ra  módosul. 



3 

 

 

  

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat 

 

A 2016. évi kiadási előirányzatokat nem szükséges módosítani.  

 

 

A többletbevételek összegével a tartalék összegét javasoljuk emelni, úgy, hogy a működési 

célú tartalék összege 612 e Ft-tal, a felhalmozási célú tartalék összege 1 173 e Ft-tal 

emelkedik.  

 

A  bevételek és kiadások előirányzata  (e Ft-ban) az alábbiak szerint alakul. 

 

 

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

           

Költségvetési bevételek   37 628  38 815*    43 539 44 948 

Költségvetési kiadások   52 273            53 68        58 408       60 193 

Költségvetési bevételek és kiadások  

egyenlege             -   14 645         - 14 870    - 14 869    -  15 245 

-melyből működési célú többlet        355      516         2 049         2 846 

-felhalmozási célú hiány    15 000 15 386       16 918       18 091 

 

Finanszírozási bevételek    15 000 15 386       15 646       16 022 

finanszírozási kiadások         355                516           777            777 

Finanszírozási bevételek és kiadások 

 egyenlege                            14 645 14 870       14 869      15 245 

-melyből működési célú hiány        355                516            356               0 

- melyből működési célú többlet              20  

-felhalmozási célú többlet    15 000 15 386       15 225       15 225 

 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (      ) 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:  
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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 december 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) módosítása az előző módosítást követő 

többlet bevételek  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 1-3. és 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, 2017. március 16.  

 

 

  

 

                                                                                                                   Fertig József s.k.  

                                                                                                                      polgármester 
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Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (      ) 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                   44 948 e Ft előirányzattal 

b) költségvetési kiadási főösszegét                     60 193 e Ft előirányzattal 

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét  - 15 245 e Ft-ban, 

 

 melyből:  ca) működési célú többlet        2 846 e Ft 

         cb) felhalmozási célú  hiány                18 091 e Ft 

 

d) finanszírozási bevételét                                       16 022  e Ft előirányzattal 

e) finanszírozási kiadását                                             777  e Ft előirányzattal 

f ) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét   14 245  e Ft-ban 

 

 melyből:        fa) működési célú többlet           22 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, 60 970 e Ft bevételi előirányzattal és 60 970 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: 
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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 

- 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                                                  2 062 e Ft

     

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok 

- beruházások                                                      1 504 e Ft 

- felújítások                                                                 28 145 e Ft 

- felhalmozási célú tartalék                 11 392 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 13 454 e Ft, melyből a 

a) működési célú általános tartalék 1 450 e Ft, 

b) működési célú céltartalék     612 e Ft, mely a közhatalmi bevételek 

elszámolásaiból adódó kötelezettségre kerül elkülönítésre, 

c) felhalmozási célú általános tartalék 11 392 e Ft. 

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

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

 

 

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

 polgármester                       jegyző 

 

 

 


