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Előterjesztés 

az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására 

 

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

ezer forint bevételi főösszeggel hagyta jóvá, melyet 2017. évben a 11/2017.(XI.29.) 

önkormányzati rendelettel módosított, mely után a kiadások és bevételek fő összege 190 050 

ezer forintra változott.   

   

A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás 59 618 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 28 ezer forint előirányzattal 

emelkedett: 

 B115 Működési célú központosított előirányzatok 28 ezer forint előirányzattal 

emelkedett, mely a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának 

támogatásából adódik. 

B3. Közhatalmi bevételi előirányzat 3 729 ezer forint előirányzattal emelkedett, ezen belül: 

 Iparűzési adó bevétele 

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 54 731 ezer forint előirányzattal emelkedett. 

B8. Finanszírozási bevétel: 1 130 ezer forint előirányzattal emelkedett: 

 B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés 



 

Kiadási előirányzatok 

 

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a kiadási rovatrend közül: 

K1. Személyi jellegű kiadások kiadási előirányzata 734 ezer forint előirányzattal emelkedett. 

K2. Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzata 209 ezer forint előirányzattal  

       emelkedett a személyi jellegű kiadások kiadási előirányzatának megfelelően. 

K3. Dologi kiadások előirányzata 3 899 ezer forint előirányzattal emelkedett 

K5. Egyéb működési célú kiadások 8 463 ezer forint előirányzattal csökkent. 

K6. Beruházások   62 109 ezer forint előirányzattal emelkedett. 

K9. Finanszírozási kiadás előirányzata 1 130 ezer forint előirányzattal emelkedett 

 

A 11/2017.(XI.29.) rendelettel módosított 1/2017. (III.3) költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 

5.1., 5.2. mellékletei helyébe e 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. 
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