
Szentpéterúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 10/2017 (X.05.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017(III.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

Szentpéterúr Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés  f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és 

h) pontjában,   az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)- (4) 

bekezdése, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC 

törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 

(XII.30.) Korm. rendelet 27. §,  alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló   

3/2017 (III.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 

Az önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerveket a 1. 

melléklet tartalmazza. 

2. § 

 

A Rendelet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi 

költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 267 819 277 forintban állapítja meg. 

 

3. § 

 

A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

3.§ (1)Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként forintban: 

 

 

a) Működési költségvetési bevételek   195 686 390 

aa) 
Önkormányzatok működési 
támogatásai 

  

79 789 080 

ab) 
Működési célú támogatások ÁHT-n 
belülről 

 82 147 000 

aba) Helyi önkormányzatoktól 0   

abb) elkülönített állami pénzalaptól 78 237 000  

abc) Központi szervtől 3 850 000  

abd) Tb alaptól 60 000  

ac) Közhatalmi bevételek  11 500 000 

ad) Működési bevételek  21 569 310 

ada) Szolgáltatások ellenértéke 2 300 000  



adb) Tulajdonosi bevétel 15 435 000  

adc) Kamatbevétel 2 000  

add) Kiszámlázott áfa 3 650 500  

ade) Egyéb 181 810  

ae) Működési célú pénzeszköz átvétel  681 000 

b) Felhalmozási bevétel  60 282 496 

ba) Felhalmozási pénzeszköz átvétel 60 282 496  

bb) Kölcsön visszatérülés   

bc) Egyéb felhalmozási bevétel   

c) Finanszírozási bevételek  11 850 391 

ca) Pénzmaradvány előző évi 11 850 391  

cb) hitelfelvétel 0  

 

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 267 306 277  Ft, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 513 000   Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0  Ft. 

 

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) működési bevételek: 207 536 781  Ft, 

b) felhalmozási bevételek: 60 282 496  Ft. 

 

A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 2. 

melléklet tartalmazza. 

 

4. § 

A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

4.§  (1)Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az 

alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 

 

a) Működési költségvetési kiadások   171 859 193 

aa) Személyi juttatások 90 061 986  

ab) Munkaadókat terhelő járulékok 14 944 651  

ac) Dologi kiadások 53 998 556  

ad) Ellátottak juttatása 8 200 000  

ae) 
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-
n belülre 

2 345 000  

af) Működési célú kiadások ÁHT-n kivülre 2 309 000  

ae) Tartalék 0  

b) Felhalmozási kiadások  93 253 540 

ba) Beruházások  48 504 540  

bb) Felújítások 44 749 000  

bc) Egyéb felhalmozási kiadások   

c) Finanszírozási kiadások  2 706 544 

ca) előző évi állami visszafizetés 2 706 544  

cb) irányító szervi támogatás 0  



 

 

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai 264 044 277   Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 775 000  Ft, 

- egyesületek,civil szerv. támogatása: 1 744 000 Ft, hulladék szállítási díj lakosság 

helyett 2 031 000 Ft 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -  Ft. 

 

(3) Az önkormányzat összesített kiadásából 

a) működési kiadások: 174 565 737  Ft, 

b) felhalmozási kiadások: 93 253 540  Ft. 

 

(4) A kiadások címenkénti, kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését 

a 3. melléklet tartalmazza. 

 

(5) A helyi önkormányzat  

a) beruházási kiadásai beruházásonként : 48 504 540  Ft 

 

b) felújítási kiadások felújításonként: 44 749 000 Ft 

 

A beruházások részletezését célonként 4. melléklet tartalmazza. 

A felújítások részletezését célonként 5. melléklet tartalmazza. 

 

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, 

rászorultság jellegű ellátásait a 6. melléklet tartalmazza, melynek összege 8 200 000 ft. 

A közvetett támogatások összegét a 6. melléklet tartalmazza. 

 

(7) Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként a 7. melléklet tartalmazza. 

 

(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató 

jelleggel, mérlegszerűen a 8. melléklet adja meg. 

 

(9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a 9. melléklet tartalmazza. 

 

(10) Az önkormányzat normatív támogatását 10. melléklet tartalmazza. 

 

(11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. 

 

(12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, 

amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé 

a) ------------------- 

 

(13) Az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető 

ügyletek várható együttes összege: 0  Ft. 



 

(14) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről 11 850 391 Ft, amely az 

alábbi kiadások terhére került betervezésre: 

a) Konyha felújítása :   2 425 000 Ft 

b) utak felújítása,karbantartása: 2 544 000 Ft 

c) óvodai eszközök vás.   1 270 000 Ft 

d) konyhai eszközök vás.  1 270 000 Ft 

e) 2016. évi szemétszáll:  2 031 000 Ft 

f) vis maior önrész   1 500 000 Ft 

g) számítástechn eszközök vás. 699 391 Ft  

 

5. § 

 

A rendelet 5.§-a helyébe ezen rendelkezés lép: 

5.§ (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – 

közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 

 

a. engedélyezet létszámkeret: 83 fő 

b. átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 82,5 fő 

 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (keret) 60  fő. 

A létszámkimutatást  12. melléklet tartalmazza. 

 

6. § 

A Rendelet 6. §-a helyébe ezen rendelkezés lép: 

6.§ Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 

projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez 

történő hozzájárulásokat az 13. melléklet tartalmazza. 

 

7. § 

A rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

7.§Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 

0 Ft. 

 

8. § 

A Rendelet 8. §-a helyébe ezen rendelkezés lép: 

8.§(1)Az önkormányzat képviselő-testülete Mazsola Óvoda  2017. évi költségvetési 

főösszegét 73 771 393 forintban állapítja meg. 

 

(1) A költségvetés a rendelet 14. mellékletét képezi. 

 

9.§ 

A Rendelet 9. §-a helyébe ezen rendelkezés lép: 

9.§(1)Az Óvoda 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 

a) Működési költségvetési bevételek   15 628 500 



aa) 
Önkormányzatok működési 
támogatásai 

  

ab) 
Működési célú támogatások ÁHT-n 
nelülről 

  

aba) Helyi önkormányzatoktól   

abb) elkülönített állami pénzalaptól   

abc) Központi szervtől   

abd) Tb alaptól   

ac) Közhatalmi bevételek   

ad) Működési bevételek  15 628 500 

ada) Szolgáltatások ellenértéke 700 000  

adb) Tulajdonosi bevétel 11 685 000  

adc) Kamatbevétel 1 000  

add) Kiszámlázott áfa 3 239 500  

ade) Egyéb 3000  

ae) Működési célú pénzeszköz átvétel   

b) Felhalmozási bevétel   

ba) Felhalmozási pénzeszköz átvétel   

bb) Kölcsön visszatérülés   

bc) Egyéb felhalmozási bevétel   

c) Finanszírozási bevételek  58 142 893 

ca) Pénzmaradvány előző évi 190 429  

cb) Irányítószervi támogatás 57 952 464  

 

 

 (2) Az Óvoda összesített bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei:  73 771 393  Ft, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0   Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0  Ft. 

 

(3) Az Óvoda összesített bevételeiből 

a) működési bevételek: 73 771 393  Ft, 

b) felhalmozási bevételek: 0  Ft. 

 

(4)A bevétel címenkénti részletezését a  14. melléklet tartalmazza. 

 

 

10. § 

A Rendelet 10. §-a helyébe ezen rendelkezés lép: 

10.§ (1)Az Óvoda 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott 

tételekből állnak, azaz 

 

 

 

a) Működési költségvetési kiadások   68 806 393 

aa) Személyi juttatások 31 847 795  

ab) Munkaadókat terhelő járulékok 7 140 598  



ac) Dologi kiadások 29 818 000  

ad) Ellátottak juttatása   

ae) 
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-
n belülre 

  

af) Működési célú kiadások ÁHT-n kivülre   

ae) Tartalék   

b) Felhalmozási kiadások  4 965 000 

ba) Beruházások  2 540 000  

bb) Felújítások 2 425 000  

bc) Egyéb felhalmozási kiadások   

c) Finanszírozási kiadások   

ca) előző évi állami visszafizetés   

cb) irányító szervi támogatás   

 

 

(2) Az Óvoda összesített kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai 73 771 393 Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0  Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -  Ft. 

 

(3) Az Óvoda  összesített kiadásából 

a) működési kiadások: 68 806 393  Ft, 

b) felhalmozási kiadások: 4 965 000  Ft. 

 

(4)A kiadás címenkénti részletezését a 14. melléklet tartalmazza. 

 

11. § 

A Rendelet 11.§-a helyébe ezen rendelkezés lép: 

11.§ (1) A képviselő-testület az Óvoda 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a 

létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 

a) Megállapodásban rögzített létszámkeret: 12 fő 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő, 

 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. 

 

 

12. § 

A Rendelet 12.§-a helyébe ezen rendelkezés lép: 

12.§Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi 

költségvetési főösszegét  252 000 348 forintban állapítja meg. 

 

 

13. § 

A Rendelet 13. §-a helyébe ezen rendelkezés lép: 

13.§ (1)Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 

 



a) Működési költségvetési bevételek   180 057 890  

aa) Önkormányzatok működési tám  79 789 080  

ab) Működési célú támog ÁHT-n belülről  82 147 000  

aba) Helyi önkormányzatoktól 0   

abb) elkülönített állami pénzalaptól 78 237 000   

abc) Központi szervtől 3 850 000   

abd) Tb alaptól 60 000   

ac) Közhatalmi bevételek  11 500 000  

ad) Működési bevételek  5 940 810 

ada) Szolgáltatások ellenértéke 1 600 000  

adb) Tulajdonosi bevétel 3 750 000  

adc) Kamatbevétel 1 000  

add) Kiszámlázott áfa 411 000  

ade) Egyéb 178 810  

ae) Működési célú pénzeszköz átvétel  681 000 

b) Felhalmozási bevétel  60 282 496 

ba) Felhalmozási pénzeszköz átvétel 60 282 496  

bb) Kölcsön visszatérülés   

bc) Egyéb felhalmozási bevétel   

c) Finanszírozási bevételek  11 659 962 

ca) Pénzmaradvány előző évi 11 659 962  

cb) állami megelőlegezés vissza  0  

 

 

 

 

 

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 251 487 348  Ft, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 513 000   Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0  Ft. 

 

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) működési bevételek: 191 717 852  Ft, 

b) felhalmozási bevételek: 60 282 496  Ft. 

 

(4)A bevétel címenkénti részletezését a 15. melléklet tartalmazza. 

 

14. § 

A Rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

14. § (1)Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az 

alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 

 

a) Működési költségvetési kiadások   103 052 800 

aa) Személyi juttatások 58 214 191  

ab) Munkaadókat terhelő járulékok 7 804 053  

ac) Dologi kiadások 24 180 556  



ad) Ellátottak juttatása 8 200 000  

ae) 
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-
n belülre 

2 345 000  

af) Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre 2 309 000  

ae) Tartalék   

b) Felhalmozási kiadások  88 288 540 

ba) Beruházások  45 964 540  

bb) Felújítások 42 324 000  

bc) Egyéb felhalmozási kiadások   

c) Finanszírozási kiadások  60 659 008 

ca) előző évi állami visszafizetés 2 706 544  

cb) irányító szervi támogatás 57 952 464  

 

 

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai 248 225 348   Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 775 000  Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -  Ft. 

 

 

(3) Az önkormányzat összesített kiadásából 

a) működési kiadások: 163 711 808  Ft, 

b) felhalmozási kiadások: 88 288 540  Ft. 

 

 

A kiadások címenkénti részletezését a 16. melléklet tartalmazza. 

 

15. § 

A Rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

15.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli 

– a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 

a) Megállapodásban rögzített létszámkeret: 71 fő 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 70,5 fő, 

 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 60 fő. 

 

16. § 

 

 

(1)A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 

(2)A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. 

(3)A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. 

(4)A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. 

(5)A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. 

(6)A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. 

(7)A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. 

(8)A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. 



(9)A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép. 

(10)A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép. 

(11)A Rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép. 

(12)A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép. 

(13)A Rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 13. melléklete lép. 

(14)A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 14.melléklete lép. 

(15)A Rendelet 15. melléklete helyébe ezen rendelet 15. melléklete lép. 

(16)A Rendelet 16. melléklete helyébe ezen rendelet 16. melléklete lép. 

(17)A Rendelet 17. melléklete helyébe ezen rendelet 17. melléklete lép. 

(18)A Rendelet 18. melléklete helyébe ezen rendelet 18. melléklete lép. 

(19)A Rendelet 19. melléklete helyébe ezen rendelet 19. melléklete lép. 

 

 

21. § 

 

 

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon 

hatályát veszti,  rendelkezéseit a 2017.  költségvetési év során kell alkalmazni. 

 

 

Kelt: Szentpéterúr,  2017. október 05. 

 

Pálfi József Kanizsai Mónika 

polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Kelt: Zalaszentmihály, 2017. október 05. 

 

                                                                                              Kanizsai Mónika 

                                                                                                       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek 

1. melléklet a költségvetési rendelet 1. § -hoz: az önkormányzat és költségvetési szervei 



 

2. melléklet a költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2017. évi előirányzatai bevételei 

forrásonként, címenként, előirányzat-csoportokként 

 

3. melléklet a költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat 2017. évi előirányzott kiadásai kiadás 

nemenként, címenként, előirányzat-csoportonként 

 

4. melléklet a költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat beruházási kiadásai célonként 

 

5. melléklet a költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat felújítási kiadásai célonként 

 

6. melléklet a költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat által a lakosságnak juttatott 

támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai 

 

7. melléklet a költségvetési rendelet 4. §, az önkormányzat 2017. évi költségvetése 

szakfeladatonkénti bontásban 

 

8. melléklet a költségvetési rendelet 4. § , az önkormányzat működési és felhalmozási célú 

bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 

 

9. melléklet a költségvetési rendelet 4. §, az átadott –átvett pénzeszközök részletezése 

 

10. melléklet a költségvetési rendelet 4. § , az önkormányzat 2017 évi normatív támogatása 

 

11. melléklet  a költségvetési rendelet 4. § , az önkormányzat pénzügyi mérlege 

 

12. melléklet a költségvetési rendelet 5. § -hoz, létszámkimutatás 

 

13. melléklet a költségvetési rendelet 6. §-hoz  az EU-s forrásból finanszírozott programok 

 

14. melléklet a költségvetési rendelet 8,9. 10 §-hoz Mazsola Óvoda költségvetése 

 

15. melléklet a költségvetési rendelet 13. §-hoz az önkormányzat saját 2017 évi költségvetési 

bevételei címenként, forrásonként 

 

16. melléklet a költségvetési rendelet 14. §-hoz az önkormányzat saját 2017. évi költségvetési 

kiadásai kiadás nemenként, címenként 

 

17. melléklet a költségvetési rendelet 18. § az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 

 

18. melléklet a költségvetési rendelet 18. § az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege 

 

19. melléklet  a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettség 

 

 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 



 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

Szentpéterúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017 (. …..) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017(III.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

A rendelet tervezet címe: 

 

 

 

 Szentpéterúr  Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 

 /2017 (. ….) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

rendelet módosításáról 

 

Társadalmi-gazdasági 

hatása: 

 

2017. évi költségvetési bevételek és kiadások határozzák 

meg a település működését, fejlesztését.  

Költségvetési hatása: 

 

Összességében emelkedett a költségvetési főösszeg  az 

eredeti előirányzathoz képest 54 252 993 összeggel 

Környezeti, egészségi 

következményei: 

 

-nincs 

Adminisztratív terheket 

befolyásoló hatása 

 

Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül 

szükségesek, év közbeni változások, döntések, pályázatok 

miatt 

Egyéb hatása: 

 
Nincs 

A rendelet megalkotásának 

szükségessége: 

 

Törvényi kötelezettség 

A rendelet megalkotása 

elmaradása esetén várható 

következmények: 

Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása 

A rendelet alkalmazásához  

szükséges feltételek: 

 

Személyi:     rendelkezésre áll 

Szervezeti:   rendelkezésre áll 

Tárgyi:   rendelkezésre áll  Pénzügyi: nincs 

 

 

 

 

 

Szentpéterúr Község Önkormányzata 

Szentpéterúr, Petőfi u. 1. 

2017. évi költségvetési terv módosítás 



E l ő t e r j e s z t é s 
 

 

A bevételi és kiadási főösszeg összességében 53.250.993Ft-tal emelkedett, 
melyet elsősorban az elnyert pályázatok, a bérkompenzáció, a minimálbér és 
garantált bérminimum, emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó 
csökkentés hatásának kompenzációjára kapott támogatás indokol  . 
 
 
Bevételek: 
 
A felhalmozási célú támogatások összege 60.282.496 Ft-tal növekedett az 
elnyer pályázatok miatt: 

 Bölcsőde kialakítás  30.682.540Ft 
 Vis Major1      8.672.000 Ft 
 Vis Major2    13.048.000Ft 
 Bm út       5.979.956Ft 
 Hadisírok      1.900.000Ft 

 
 
A működési célú támogatások előirányzata 8.310.503 Ft-tal csökkent, 
melyből:  
A kiegészítő támogatások 1.905.679 Ft-tal emelkedtek a víz és csatornamű 
szolgáltatásra a bérkompenzáció és a bérkiegészítésre kapott támogatások 
miatt. 

 Bérkompenzáció (9 havi)         90.506Ft 
 Bérkiegészítés  (2017.ávre járó)   1.345.573Ft 

(polgármester 537.800 Ft, 807.773Ft minimálbér) 
  víz és csatornamű szolgáltatás     469.600 Ft 

 
Elszámolásból származó bevételek  -8.672.000Ft (tévesen ide lett betervezve a 
vis major1 pályázat, átcsoprtosítva a felhalmozási támogatásokba) 
 
A köznevelési támogatásra kapott összeg 533.818 Ft, melyet központi 
irányítószervi támogatásban az ovi részére át kell adni. 
 
A közfoglalkoztatottak támogatása 2.078.000 Ft-tal csökkent mind a bevételi 
mind a kiadási oldalon, mivel a tervezettnél kevesebb felújítás fog megvalósulni.  
 
Működési bevételek 176.098 Ft-tal emelésre került, pénzmozgás nélküli 
könyvelési tétel, melyet a 2016. december hónapra járó kafetéria indokol. 
 
A költségvetési főösszeg továbbiakban 1.104.902 Ft-tal lett növelve, melyet a 
kiszámlázott áfa, a befolyt szemétszállítási és lakbér  bevétel okoz.  
 
 



Kiadások: 
 
Kiadási oldalra két új kormányzati funkciót  hoztunk létre, 

 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása (025010) 
 Gyermekek bölcsődei ellátása (104031) 

melyek a hadisírokra és a bölcsödére elnyert pályázat elszámolásához 
kötelező. 
 
A pályázatokon elnyert összegek és azok önereje betervezésre kerültek a 
kiadási oldalra is.  
Út felújítás+áfa: Vis Major2, Bm út felújítás   21.512.091Ft 
Beruházás+áfa: Bölcsőde kialakítás   30.682.540 Ft 
Ingatlan felújítás+áfa: Hadisírok felújítása    1.900.000 Ft 
              Víz és csatornaszolgáltatás       469.600 Ft 
 
 
Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összességében 
1.252.604 Ft-tal emelkedtek: 
Az önkormányzatra jutó bérkompenzáció (36.617 Ft) és a bérkiegészítés 
(868.987 Ft) összegével a mezőőr, a városközség és az önkormányzaton 
(polgármester) szereplő bér és járulék lett emelve. 347.000 Ft a védőnő 
december havi bére, járuléka és közlekedési költségtérítése. 
 
A dologi kiadások előirányzata 552.444 Ft-tal csökkent, melynek oka, hogy a 
költségvetésbe az utak javítására betervezett összeg nem szükséges, mivel ez 
a pályázaton elnyert összegből fog megvalósulni. 
 
Az óvodára járó bérkompenzáció (53.889 Ft) és a bérkiegészítés (476.586 Ft) 
összegével a központi irányítószervi támogatás növekedett. 
 
 

A köznevelésre kapott támogatás (533.818 Ft) át lesz adva központi 
irányítószervi támogatás formájában az ovi részére. 
 
 

Szentpéterúri Óvoda 

Előirányzat módosítás 
 

 

 

A bevételi és kiadási főösszeg előirányzata is 1.064.293 Ft-tal emelkedett. 

Bevétel oldalon ez az összeg a központi irányítószervi támogatás, mely összegből  

    53.889 Ft az óvodai és konyhai dolgozók bérkompenzációjára kapott kiegészítő 

támogatás, 

    533.818 Ft az óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása, 

    226.176 Ft az óvodai dolgozókra kapott bértámogatás, 

    250.410 Ft a konyhai dolgozókra kapott bértámogatás. 



A kiadás oldalon ezen összeggel az óvodai és konyhai dolgozók bére, illetve járuléka lett 

megemelve. 

Ezen kívül a kiadás oldalon cofogok közötti átcsoportosításokra volt szükség 

 
 

 

Szentpéterúr, 2017. szeptember …. 

 

 

Pálfi József Kanizsai Mónika 

polgármester jegyző 

 

 


