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Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

1/2017.(  II.24.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 

Felgyő 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 a következőket rendeli el:  

 

Általános rendelkezések 

 

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak szerveire, valamint az önkormányzat 

irányítása alá tartozó költségvetési intézményére. 

 

2.§ (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény: 

   a Felgyői Konyha 

(2) A feladat ellátás rendjét egységes rovatrend alapján az 1. és a 2. melléklet 

tartalmazza, a kormányzati funkcióhoz kapcsolódó feladatellátást az 1.a és 2.a melléklet 

tartalmazza. 

(3) 2013.01.01-jétől a felgyői és tömörkényi önkormányzatok által létrehozott közös 

önkormányzati hivatal – a Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal- költségvetését a 

székhely település, Tömörkény Községi Önkormányzat költségvetése tartalmazza teljes 

körűen. Felgyő Községi Önkormányzat költségvetésében a kirendeltség működtetésére 

átadott pénzeszköz szerepel.  

 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi 

 

Költségvetési bevételét    216 323 ezer Ft-ban 

Költségvetési kiadását                 224 323 ezer Ft-ban 

Egyenleg           8 000 ezer Ft-ban       állapítja meg, 

 

 ebből:  belső finanszírozású bevétel              0 ezer Ft-ban 

(költségvetési maradvány) 

 

belső finanszírozású kiadás            0 ezer Ft-ban 

(értékpapír vásárlás) 

 

külső finanszírozású bevétel     8 000 ezer Ft-ban 

működési célú hitelfelvétel                0 ezer Ft-ban 

   fejlesztési célú hitelfelvétel         8 000 ezer Ft-ban 

 

külső finanszírozású kiadás             0 ezer Ft-ban 

(hiteltörlesztés) 

 

4.§ (1) Az önkormányzat és intézményének – az intézményfinanszírozást nem tartalmazó - 2017. 

évi 224 323 EFt főösszegű bevétele forrásonkénti, valamint kötelező és önként vállalt 

feladatok részletezését, illetve az előző időszakokkal való összehasonlítását az 1. és 1.a 

mellékletek tartalmazzák. 
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(2) A 2017. évi felhalmozási célú bevételi tervezett források részletezését az1.b melléklet 

tartalmazza. 

(3) A képviselő-testület a forrásaiból, felhalmozási, fejlesztési célra kívánja fordítani a 

magánszemélyek kommunális adó tervezett bevételét. 

 

5.§ (1) Az önkormányzat – az intézményfinanszírozást nem tartalmazó -  2017. évi 224 323 EFt 

önkormányzati szintű kiadási főösszeg részletezését a 2. és a 2.a melléklet tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat és intézménye bér- és járulék előirányzatát 58 468 EFt-ban és 9 044 

EFt-ban,  a dologi kiadások összegét 54 406 EFt-ban egyéb működési kiadások összegét 

12 391 EFt összegben határozza meg a testület. 

 A dologi kiadások között szerepel 400 EFt összegben a kerékpárút karbantartási költsége.  

(3) Az önkormányzat működési tartalék összege 4 500 EFt, előre nem látható események (ár-

belvíz, hó stb.) hatásainak fedezésére (vis maior). Általános tartalékot az önkormányzat 

nem tervez. 

(4) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási feladatait, céljait a 2.b melléklet tartalmazza.  

(5) Az önkormányzat a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 

XC. tv. 59.§ (1) bekezdése, illetve az 59.§. (2) bekezdés b.) pontja alapján 2017. évben a 

köztisztviselői illetmény alap 38.650 Ft-os összegét és a közalkalmazotti illetménypótlék 

20 000 Ft-os összegét alkalmazza. 

 (6) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó felújítási, beruházási, hitel kölcsön 

visszafizetési kötelezettsége nincs 

 (7)  Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettsége 

jelenleg nincs. 

(8) Az önkormányzat közfoglalkoztatással összefüggő kötelezettségei teljesítésére 

közfoglalkoztatást szervez állami, vagy helyi önkormányzati feladatok ellátására, 

amelynek teljesítéséről –jogszabály alapján – a helyi önkormányzat gondoskodik.  

     (9) 2017. évre tervezett közfoglalkoztatási létszám 42 fő. 

 (10)   Az önkormányzat 2017. évi összesített intézményi adatait a 6. melléklet tartalmazza.  

 (11)   Az önkormányzat által adott közvetett támogatást a 7. melléklet tartalmazza.  

 (12) Az önkormányzati konyhán igényelhető szociálisan nem rászoruló személyek étkeztetési 

díját a  8. melléklet tartalmazza. 

 (13) Ellátottak pénzbeli juttatásainak megoszlását a 9. melléklet tartalmazza. 

 (14)  Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot 2017. évre 

nem tervezünk.  

(15) Magyarország gazdasági stabilizációjáról szóló 2011. év CXCIV törvény 3.§ (1) 

bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évre és az azt követő három évre várható számadatait az 5. melléklet 

tartalmazza.  

  

6.§ Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi 

és kiadási előirányzatait – tájékoztató jelleggel – mérlegszerű kimutatásban a 3. melléklet 

tartalmazza. 

 

7.§ Az önkormányzat és intézménye 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 4. melléklet 

tartalmazza. 

 

8.§ Az önkormányzat és intézménye foglalkoztatott létszámát 7 főben állapítja meg a képviselő-

testület, amelyet a 10. melléklet tartalmaz. 
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 A költségvetés végrehajtása 

 

9.§ (1) A képviselő-testület a megállapított működési kiadások előirányzatain belüli változás jogát 

500 EFt értékhatárig a polgármester hatáskörébe utalja utólagos beszámolási kötelezettség 

mellett.  

 

 (2) A központi, illetve elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótelőirányzatok 

felosztásánál – ha érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt (a polgármester 

előterjesztésében) a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.  

 

10.§ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a nyilvántartott 10 EFt alatti összegű, behajthatatlan 

pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek. 

11.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy „vis maior” esetekben a működési 

tartalék terhére döntsön annak felhasználásáról, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. 

 

Záró rendelkezések 

 

12.§ (1)  Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől 

visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni. 

(2) Az átmeneti időszakban tervezett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre 

kerültek. 

 

 

 

Horváth Lajos       Dr. Faragó Pétert 

         polgármester                jegyző    

 

 

 

 

 

 

Záradék:  

 

E rendelet kihirdetésének napja: 2017.február 24. 

      

 

 

 

 

           Dr. Faragó Péter 

                                        jegyző 

 

 

 

 

 


