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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2018. (V.30.) 

önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről  

szóló 1/2017. (II.09.) 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 1/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet 

2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi          

főösszegét 1.013.956 e Ft-ban hagyja jóvá. 

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

      (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet 

alapján: 

1) Intézményi működési bevétel 52.453 e Ft 

2) Működési célú támogatások Áht-n belülről 361.268 e Ft 

3) Működési célú pe. Átvétel Áht-n kívülről 12.163 e Ft 

4) Működési kölcsön visszatérülése 100 e Ft  

5) Közhatalmi bevételek 114.936 e Ft 

6) felhalmozási bevétel 1.180 e Ft 

7) Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről 140.040 e Ft 

8) Felhalmozási célú pe. Átvétel Áht-n kívülről 13.319 e Ft 

9)  Finanszírozási bevételek 318.497 e Ft  

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 99.477 e Ft (Hivatal bevétele) 

 

2. § 

 

4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép 

      (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzata 1.013.956 e Ft, az alábbiakban 

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

1) Működési kiadások 552.265 e Ft  

Ebből: a) Személyi jellegű kiadások  247.764 e Ft 

           b) Munkaadókat terhelő jár.   53.840 e Ft 

           c) Dologi jellegű kiadások  188.164 e Ft 

           d) Szociális juttatások  15.446 e Ft 

           e) Egyéb működési célú kiadások  47.051 e Ft 

2) Felhalmozási kiadások 186.225 e Ft  

Ebből: a) Beruházások  10.464 e Ft 

            b) Felújítás  135.301 e Ft 

            c) Egyéb felhalmozási kiadás  40.460 e Ft 

3) Finanszírozási kiadások,  275.466 e Ft  

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

     állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 99.477 e Ft 

      (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ell 15.446 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 2017. évi költségvetési főösszegét 99.477 e forintban állapítja meg a 6. sz. melléklet 

szerint. 

4. § 

10. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 
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1) intézményi működési bevétel           1 e Ft  

2) Műk. c. tám. Áht-n belülről                                                                                                 965 e Ft 

3) Műk. c. tám. Áht-n kívülről                                                                                                    190 e Ft 

4) Finanszírozási bevétel   98.273 e Ft 

5) Közhatalmi bevétel                                                                                                                   48 e Ft 

 (2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 99.477e Ft 

    ebből: aa) állami (államigazgatási feladatok bevételei: 99.477 e Ft 

 (3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből  

a) működési bevételek: 99.477 e Ft, 

5. § 

11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott 

tételekből állnak, azaz 

       1) működési kiadások 99.477 e Ft 

           aa) személyi jellegű kiadások:  69.912 e Ft  

           ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    16.198 e Ft 

           ac) dologi jellegű kiadások:  13.367 e Ft 

           ad) Műk. célú támogatás                                                                              0 e Ft 

 (2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból 

     a) a kötelező feladatok kiadásai   99.477 e Ft 

      ebből: állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 99.477 e Ft  

 

4. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetése 

 

6.  § 

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

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 

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

 

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

      (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

1) Intézményi működési bevétel 25.987 e Ft 

2) Működési célú támogatások Áht-n belülről 337.036 e Ft 

3) Működési célú pe. Átvétel Áht-n kívülről 11.450 e Ft 

4) Működési kölcsön visszatérülése 623 e Ft  

5) Közhatalmi bevételek 114.888 e Ft 

6) Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről 140.040 e Ft 

7) Egyéb felhalmozási bevétel 13.318 e Ft 

8)  Finanszírozási bevételek 55.528 e Ft  

 (2) Az önkormányzat bevételeiből 

(3) Az önkormányzat bevételeiből: 

a) működési bevételek: 498.984 e Ft, 

b) felhalmozási bevételek: 154.539 e Ft. 

7. § 

 

15. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzata 700.051 e Ft, az alábbiakban meghatározott 

tételekből állnak, azaz 

1) Működési kiadások 238.360 e Ft  

Ebből: a) Személyi jellegű kiadások  56.762 e Ft 

           b) Munkaadókat terhelő jár.   9.789 e Ft 

           c) Dologi jellegű kiadások  109.312 e Ft 

           d) Szociális juttatások  15.446 e Ft 

           e) Egyéb működési célú kiadások  47.051 e Ft 

2) Felhalmozási kiadások 186.225 e Ft  

Ebből: a) Beruházások  10.464 e Ft 

            b) Felújítás  135.301 e Ft 

            c) Egyéb felhalmozási kiadás  40.460 e Ft 

3) Finanszírozási kiadások,  265.777 e Ft  

4) 2017. évi állami támogatás előleg 9.689 e Ft  

(2) Az önkormányzat kiadásaiból 
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      a) működési feladatok kiadásai 238.360 e Ft, 

      b) felhalmozási feladatok kiadásai: 186.225 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 2017. évi 

költségvetési főösszegét 23.118 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 2017. évi költségvetési bevételei 

kiemelt előirányzatonként: 

1) Intézményi működési bevétel 565 e Ft 

2) Működési célú támogatások Áht-n belülről 1.406 e Ft 

3)  Finanszírozási bevételek 25.147 e Ft  

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

  működési feladatok bevételei: 23.118 e Ft, 

 

10. § 

19. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 (1) Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai 

az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 

1) Működési kiadások 23.118 e Ft  

Ebből: a) Személyi jellegű kiadások  9.727 e Ft 

           b) Munkaadókat terhelő jár.   2.466 e Ft 

           c) Dologi jellegű kiadások  10.925 e Ft 

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

     működési feladatok kiadásai 23.118 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 2017. évi költségvetési főösszegét 

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

 

12. § 

22. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 (1) A Kurca-parti Óvoda  költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

1) Intézményi működési bevétel 15.806 e Ft 

2) Működési célú támogatások Áht-n belülről 1.904 e Ft 

3)  Finanszírozási bevételek 109.492 e Ft  

(2) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv bevételeiből 

   működési feladatok bevételei: 127.202 e Ft, 

 

13. § 

23. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott 

tételekből állnak, azaz 

1) Működési kiadások 127.202 e Ft  

Ebből: a) Személyi jellegű kiadások  81.888 e Ft 

           b) Munkaadókat terhelő jár.   18.868 e Ft 

           c) Dologi jellegű kiadások  26.446 e Ft 

(2) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból 

      működési feladatok kiadásai 127.202 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 2017. évi költségvetési főösszegét 64.108 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 2017. évi költségvetési bevételei 

kiemelt előirányzatonként: 

1) Intézményi működési bevétel 10.094 e Ft 

2) Működési célú támogatások Áht-n belülről 19.949 e Ft 

3) Működési célú pe. átvétel Áh-n kívülről 8 e Ft 

4)  Finanszírozási bevételek 34.057 e Ft  

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

működési feladatok bevételei: 64.108 e Ft, 

16. § 

27. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 (1) A Szegvári  Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási 

előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 

1) Működési kiadások 64.108 e Ft  

Ebből: a) Személyi jellegű kiadások  29475 e Ft 

           b) Munkaadókat terhelő jár.   6.519 e Ft 

           c) Dologi jellegű kiadások  28.114 e Ft 

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

      működési feladatok kiadásai 64.108 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. 

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

             Gémes László       dr. Szecskó Tamás 

             polgármester                 jegyző 

 

Ezen önkormányzati rendelet 2018. május 30. napján lett kihirdetve.                                                                          

    

 

 

   dr.. Szecskó Tamás 

          Jegyző 

 

  

 


