
Balatonújlak Község Önkormányzatának 
POLGÁRMESTERE 

8712 Balatonújlak, Templom u. 3. 
___________________________________________________________________ 

 Ügyiratszám: 287/3/2017. 2. számú előterjesztés

E l ő t e r j e s z t é s 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017. (II.14.) rendelet 
módosításához 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a az előirányzat módosításáról az 
alábbiak szerint rendelkezik: 
„34. §  (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételekés kiadások 
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben 
meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.  
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi 
önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosítást.  
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a 
Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját 
hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.  
(4)  A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-
átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti 
időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 
december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a 
helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott 
támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési 
rendelet módosítását.” 

Balatonújlak, 2017. augusztus 10. 

Tüske Gáborné 
polgármester 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175837#sid206592
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175837&srcid=ol5537&tvalid=2015.4.1.#sid207360
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175837#sid206592
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175837#sid207360
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175837&srcid=ol5537&tvalid=2015.4.1.#sid119296


 
Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
..8/2017.(VIII…..) rendelete 

 
Balatonújlak Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését meg- 

állapító 2/2017./II.14./ számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Balatonújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben 
hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011./XII.31./ Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Balatonújlak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) rendelete 
(továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: 
(1) A képviselő-testület a 2017. április 1. napjától 2017. június 30. napjáig engedélyezett központi 
pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek: 
 
 közfoglalkoztatás támogatására                                          3.202.740 Ft 
 bérkompenzáció                               11.468  Ft 
 szociális összevont ágazati pótlékra               39.722  Ft 
 polgármesteri tiszteletdíj emelés különbözetének támogatása              882.500 Ft 
 
összesen 4.136.430 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2017. évi költségvetésébe összesen 
4.136.430 Ft többlettámogatást állapít meg. 
 
/2/ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét és  
ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 933.690 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket  
3.202.740 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg. 
 
 A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre: 

• személyi juttatások előirányzatát megnöveli 2.586.543 Ft-tal, 
• járulékok előirányzatát megnöveli 393.597 Ft-tal, 
• dologi kiadások előirányzatát megnöveli 107.290 Ft-tal,  
• a beruházások előirányzatát megnöveli 1.049.000 Ft-tal.  

 
2.§ 

 
A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében az 
általános tartalék terhére a működésre átadott pénzeszközök előirányzata 424.499 Ft-tal 
megnövelésre került, jóváhagyja. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. § 
 

/1/ A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetését 
megállapító 2/2017./II.14./ számú önkormányzati rendelet 
 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének bevételi főösszegét 66.988.865 Ft-ban állapítja meg. 
 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének kiadási főösszegét 66.988.865 Ft-ban, a kiadási főösszegen belül a 
személyi juttatások előirányzatát 13.283.102 Ft-ban, járulékok előirányzatát 2.641.867  

     Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 10.179.163 Ft-ban, speciális célú  
     támogatások előirányzatát 3.961.248 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 7.013.554 Ft-ban,                        
     a beruházások előirányzatát 4.962.810 Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát  
     6.121.643 Ft-ban, a helyi lakástámogatási hitelkeretet 1.000.000 Ft-ban állapítja meg. 

 a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 
7.516.614 Ft-ban, a céltartalék összegét 10.308.864 Ft-ban állapítja meg. 

 
3. § 

 
(1)  Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. 
(2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. 
(3) Az alaprendelet 2/A. melléklete e rendelet 2/A. melléklete szerint módosul. 
(4) Az alaprendelet 2/B. melléklete e rendelet 2/B. melléklete szerint módosul. 
(5) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul. 
 
 
 
 

    4. § 
 

E rendelet 2017. augusztus 31. napján lép hatályba.  
 
Balatonújlak, 2017. augusztus ….. 
 
  Nagy Gáborné                                                             Tüske Gáborné 
      jegyző                                                                                           polgármester 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. augusztus …. 
 
 
Nagy Gáborné  
jegyző 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági 
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb 
hatás: 

Indokolt a tárgyévi költségvetés 
módosítása az állami támogatás miatt. 

A tervezet révén Balatonújlak 
Község Önkormányzatának 
bevételei és kiadásai 
4.136.430 Ft-tal növekednek. 
A költségvetési előirányzatok 
jelen előterjesztés alapján 
történő módosításával a június 
30-i állapotnak megfelelően 
alakulnak ki a költségvetés 
bevételi és kiadási 
előirányzatai. 

A tervezetben foglal-
taknak környezeti és 
egészségi következ-
ményei, hatása 
nincsenek. 

 

A tervezet a jelenlegihez képest 
jelentős adminisztratív terheket 
nem keletkeztet. 

Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet második módosításként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozást érintő módosítási 
igény okán vált szükségessé a megalkotása.  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott 
számviteli adatszolgáltatásnak. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 



Beruházások 2017. évi tervezete 2017. évi 
terv

2017. I.névi 
mód.

2017. 
II.névi mód.

Falugondnoki buszhoz felni
Fűnyíró és fűkasza vásárlás
Üstház
Telek vásárlás
Településrendezési tervhez(adósságkonsz.) 3913810 3913810 3913810

Fűnyíró traktor 0 0 850000

Telekszkópos szárú magassági ágvágó 0 0 199000
ÖSSZES BERUHÁZÁS 3913810 3913810 4962810

Felújítások 2017. évi tervezete 2017. évi 
terv

2017. évi 
terv

2017. évi 
terv

Művelődési ház, színpad felújítása 1500000 1500000 1500000
Hivatali épület festési munkái (adósságk.) 2056577 2056577 2056577
Művelődési ház festési munkái (adósságk.) 3456977 3456977 3456977
ÖSSZES FELÚJÍTÁS 7013554 7013554 7013554

Beruházások és felújítások 10927364 10927364 11976364

Részvény
Helyi lakástámogatási hitel keret

Felhalmozási kiadások összesen: 10927364 10927364 11976364

Felhalmozási kiadások 2017. II. n.évi e. i. mód

3. melléklet a      …./2017.(VIII.…....) önkormányzati rendelethez
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