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ELŐTERJESZTÉS 
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Tárgy:  Az önkormányzat 2017 évi költségvetési rendeletének módosítása 

 

Előterjesztő: Tóth József Péter polgármester 

 

Az előterjesztést készítette:  Szabóné Vejtey Alice pü. ügyintéző 

 

A napirendet nyilvános ülésen javasolt tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített többség 

szükséges.  

 

 

 

 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az önkormányzat a 2017. évi költségvetését a 1/2017.(III.3.) számú rendeletével hagyta jóvá. 

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. 

Az önkormányzat az 1/2017.(III.3.) számú rendeletével 120 832 ezer forint kiadási, 120 832 ezer 

forint bevételi főösszeggel hagyta jóvá.   

  

A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás, 9 600  ezer forint bevételi és kiadási 

előirányzat növekedést eredményezett. 

 

Bevételi előirányzatok 

 

 Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a bevételi rovatrend közül: 

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 384 ezer forint előirányzattal emelkedett. 

B11. Önkormányzatok működési támogatásai bevételi előirányzat 384 ezer forint előirányzattal 

emelkedett, ezen belül: 

• B115 Működési célú központosított előirányzatok 253 ezer forint előirányzattal emelkedett, 

mely a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatásából 

adódik. 

• B116. Elszámolásból származó bevételek 131 ezer forint előirányzattal emelkedett az 

gyermekétkeztetés elszámolás eredményeként. 

 B5. Felhalmozási bevételek előirányzata 7 200 ezer forint bevételi előirányzattal növekedett az 

alábbiak szerint: 

• B8 Finanszírozási bevételek 9 216  ezer forinttal növekedett:  B8131 Előző év költségvetési 

maradványának igénybevétele 

 

Kiadási előirányzatok 

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a kiadási rovatrend közül: 

K1. Személyi jellegű kiadások kiadási előirányzata 1 180 ezer forint előirányzattal emelkedett. 

K3. Dologi kiadások előirányzata 292 ezer forint előirányzattal emelkedett. 



K5. Egyéb működési célú kiadások /tartalékkal / 8 128 ezer forint előirányzattal emelkedett: 

 

Az 1/2017.(III.3.) költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 7., mellékletei helyére a költségvetési 

rendeletet módosító rendelet 1., 2., 3., 4., 5.1., 5.2  mellékletei lépnek. A költségvetési rendelet 

további mellékletei változatlanok maradnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 

rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról. 

 

Lipót, 2017. november 23. 

 

               Tóth József Péter 

                                                                                                        Polgármester 

 

 


