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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

4/2016. (IV.28.) 

önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről  

szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

„Szegvár Nagyközség Önkormányzat 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) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, és annak végrehajtásáról szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet 

2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi          

főösszegét 1.095.500 e Ft-ban hagyja jóvá. 

(2) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

      (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet 

alapján: 

1) Intézményi működési bevétel 122.305 e Ft 

2) Működési célú támogatások Áht-n belülről 341.939 e Ft 

3) Működési célú pe. Átvétel Áht-n kívülről 766 e Ft 

4) Működési kölcsön visszatérülése 359 e Ft  

5) Közhatalmi bevételek 103.596 e Ft 

6) Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről 254.704 e Ft 

7) Felhalmozási célú pe. Átvétel Áht-n kívülről 26.900 e Ft 

8)  Finanszírozási bevételek 244.931 e Ft  

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei 1.084.602 e Ft, 

ebből: aa) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 89.754 e Ft (Hivatal bevétele) 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10.898 e Ft, 

 (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből (10. sz. melléklet szerinti tagolásban) 

a) működési bevételek: 756.033 e Ft, 

b) felhalmozási bevételek: 339.467 e Ft. 

2. § 

4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép 

      (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzata 1.095.500 e Ft, az alábbiakban 

meghatározott tételekből állnak, a 2. sz. melléklet alapján: 

1) Működési kiadások 539.472 e Ft  

Ebből: a) Személyi jellegű kiadások  197.544 e Ft 

           b) Munkaadókat terhelő jár.   44.631 e Ft 

           c) Dologi jellegű kiadások  210.423 e Ft 

           d) Szociális juttatások  25.789 e Ft 

           e) Egyéb működési célú kiadások  61.085 e Ft 

2) Felhalmozási kiadások 323.792 e Ft  

Ebből: a) Beruházások  200.837 e Ft 

            b) Felújítás  69.148 e Ft 

            c) Egyéb felhalmozási kiadás  53.807 e Ft 

3) Finanszírozási kiadások,  232.236 e Ft  

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

      a) a kötelező feladatok kiadásai 1.084.602 e Ft, 

     ebből: aa) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 89.754 e Ft 

      b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.898 e Ft, 

      (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ell. 25.789 e Ft. 

      (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a    

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) 

szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. 

 

3. A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 

 

3. § 

9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvár Nagyközség és Derekegyház Község Közös 

Önkormányzati Hivatalának 2015. évi költségvetési főösszegét 89.754 e forintban állapítja meg a 6. sz. melléklet 

szerint. 
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4. § 

10. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

1) intézményi működési bevétel         0 e Ft  

2) Műk. c. tám. Áht-n belülről                                                                                                  422 e Ft 

3) Műk. c. tám. Áht-n kívülről                                                                                                    60 e Ft 

4) Finanszírozási bevétel 89.213 e Ft 

5) Közhatalmi bevétel                                                                                                                 59 e Ft 

 (2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 89.754 e Ft 

    ebből: aa) állami (államigazgatási feladatok bevételei: 89.754 e Ft 

 (3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből  

a) működési bevételek: 89.754 e Ft, 

 

5. § 

11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott 

tételekből állnak, azaz 

       1) működési kiadások 89.754 e Ft 

           aa) személyi jellegű kiadások:       59.392 e Ft  

           ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      15.243 e Ft 

           ac) dologi jellegű kiadások:       14.900 e Ft 

           ad) Műk. célú támogatás                                                                               219 e Ft 

 (2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból 

     a) a kötelező feladatok kiadásai   89.754 e Ft 

      ebből: állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 89.754 e Ft  

 

4. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetése 

 

6.  § 

(1) 13. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 

830.921 e  forintban állapítja meg a 3. sz. melléklet szerint. 

(2) 14. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

      (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

1) Intézményi működési bevétel 81.444 e Ft 

2) Működési célú támogatások Áht-n belülről 287.303 e Ft 

3) Működési célú pe. kölcsönök, Átvétel Áht-n kívülről 915 e Ft 

4) Működési célú pe. átvétel Áht-n belülről 41.341 e Ft  

5) Közhatalmi bevételek 103.537 e Ft 

6) Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről 254.704 e Ft 

7) Egyéb felhalmozási bevétel 26.900 e Ft 

8)  Finanszírozási bevételek 34.777 e Ft  

 (2) Az önkormányzat bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 825.472 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.449 e Ft, 

 (3) Az önkormányzat bevételeiből: 

a) működési bevételek: 514.540. e Ft, 

b) felhalmozási bevételek: 281.604 e Ft. 

7. § 

15. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzata 830.921 e Ft, az alábbiakban meghatározott 

tételekből állnak, azaz 

1) Működési kiadások 274.893 e Ft  

Ebből: a) Személyi jellegű kiadások  45.246 e Ft 

           b) Munkaadókat terhelő jár.   7.605 e Ft 

           c) Dologi jellegű kiadások  135.387 e Ft 

           d) Szociális juttatások  25.789 e Ft 

           e) Egyéb működési célú kiadások  60.866 e Ft 

2) Felhalmozási kiadások 323.792 e Ft  

Ebből: a) Beruházások  200.837 e Ft 

            b) Felújítás  69.148 e Ft 
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            c) Egyéb felhalmozási kiadás  53.807 e Ft 

3) Finanszírozási kiadások,  232.236 e Ft  

(2) Az önkormányzat kiadásaiból 

      a) a kötelező feladatok kiadásai 825.442 e Ft, 

      b) önként vállalt feladatok kiadásai: 5.449 e Ft 

 

5. Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény  

költségvetése 

 

8. § 

17. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Közművelődési és Muzeális Intézmény, mint költségvetési szerv 2015. évi 

költségvetési főösszegét 18.408 e forintban állapítja meg a 7. sz. melléklet szerint. 

 

9. § 

18. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei 

kiemelt előirányzatonként: 

1) Intézményi működési bevétel 3.648 e Ft 

2) Működési célú támogatások Áht-n belülről 1.597 e Ft 

3)  Finanszírozási bevételek 13.163 e Ft  

 (2) Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 18.408 e Ft, 

 (3) Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv bevételeiből 

a) működési bevételek:  18.408 e Ft, 

10. § 

19. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 (1) Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai 

az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 

1) Működési kiadások 18.408 e Ft  

Ebből: a) Személyi jellegű kiadások  8.238 e Ft 

           b) Munkaadókat terhelő jár.   1.610 e Ft 

           c) Dologi jellegű kiadások  8.560 e Ft 

(2) Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai 18.408 e Ft, 

 

6. Kurca-parti Óvoda költségvetése 

 

11. § 

21. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda, mint költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 

108.032 e forintban állapítja meg a 4. sz. melléklet szerint. 

 

12. § 

22. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 (1) A Kurca-parti Óvoda  költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

1) Intézményi működési bevétel 23.339 e Ft 

2) Működési célú támogatások Áht-n belülről 1.460 e Ft 

3) Működési célú támogatások Áht-n kívülről 150 e Ft 

4)  Finanszírozási bevételek 83.083 e Ft 

(2) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 108.032 e Ft, 

 (3) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv bevételeiből 

a) működési bevételek: 108.032 e Ft, 

13. § 

23. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott 

tételekből állnak, azaz 

1) Működési kiadások 108.032 e Ft  

Ebből: a) Személyi jellegű kiadások  62.812 e Ft 

           b) Munkaadókat terhelő jár.   15.202 e Ft 

           c) Dologi jellegű kiadások  30.018 e Ft 

(2) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai 108.032 e Ft, 
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7. Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetése 

 

14. § 

25. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, mint költségvetési 

szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 48.385 e  forintban állapítja meg a 5. sz. melléklet szerint. 

 

15.§ 

26. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei 

kiemelt előirányzatonként: 

1) Intézményi működési bevétel 13.874 e Ft 

2) Működési célú támogatások Áht-n belülről 9.816 e Ft 

3)  Finanszírozási bevételek 24.695 e Ft  

(2) A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 42.936 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.449 e Ft, 

 (3) A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv bevételeiből 

a) működési bevételek: 48.385 e Ft, 

 

16. § 

27. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 (1) A Szegvári  Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási 

előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 

1) Működési kiadások 48.385 e Ft  

Ebből: a) Személyi jellegű kiadások  21.856 e Ft 

           b) Munkaadókat terhelő jár.   4.971 e Ft 

           c) Dologi jellegű kiadások  21.558 e Ft 

(2) A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai 42.936 e Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 5.449 e Ft, 

 

17. § 

A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

18. § 

A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

19. § 

A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

20. § 

A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

21. § 

A rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 

22. § 

A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

23. § 

A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

24. § 

A rendelet 9. melléklete helyébe a  8. melléklet lép. 

25. § 

A rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

26.§  

A rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

27. § 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

             Gémes László sk.       Gyömbér Ferencné sk. 

               polgármester                 jegyző 

 

Ezen önkormányzati rendelet 2016. április 29. napján lett kihirdetve. 

                                                                               

Gyömbér Ferencné 

          Jegyző 


