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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 4. sz. 
módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (I.27.) önkormányzati 

rendeletének (továbbiakban költségvetési rendelet) módosítását az teszi szükségessé, hogy 

az önkormányzat éves beszámolójának leadásához egyes előirányzatokon technikai 

módosításokat kellett tenni, ellenkező esetben a beszámoló Magyar Államkincstárhoz való 

benyújtása nem történhetett volna meg határidőben és szabályosan. 

 

A költségvetési rendeleten végzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik, a 

költségvetés főösszegére gyakorolt hatását figyelembe véve. 
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Bevételi és kiadási főösszeget érintő módosítások (többletbevételek) 

Sor-
szám 

Intézmény Módosítandó jogcím Bevétel 
Helye a 
rendeletben 

Összeg 
eFt-ban 

Kiadás  
Helye a 
rendeletben 

Összeg eFt-
ban 

1. Önkormányzat 
értékpapírok 
vásárlása évközi 
lejárattal 

belföldi 
értékpapírok 
bevétele 

8.melléklet 
12.sor 

800 010 
belföldi értékpapírok 
kiadásai 

8.melléklet 
27.sor 

800 010 

2. Idősek Klubja 
Nem teljesült áfa 
visszatérülés Működési bevétel   -575 

Beruházási céltartalék 
 

-575 

 
Összesen 

   
799 435 

  
799 435 
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Kiadási főösszeget nem érintő módosítások (kiadás átcsoportosítás) 

Sor-
szám Intézmény Módosítandó jogcím Kiadás csökken 

Helye a 
rendeletben 

Összeg 
eFt-ban Kiadás nő 

Helye a 
rendeletben 

Összeg eFt-
ban 

1. Önkormányzat 

Működési támogatások 
visszafizetése 
(közfoglalkoztatás, 
egyéb szociális 
feladatmutatók) 

   

Elvonások és 
befizetések 

8.melléklet 
19.sor 

9 214 

  

Év közben nyújtott 
támogatások 
átcsoportosítása 

Lupa Egyesület 
támogatása 

10.melléklet 
15.sor 1 180 

BMSE működési 
támogatása 

10.melléklet 
9.sor 

7 000 

   

Civil pályázat-
Közalapítvány 
támogatása 

10.melléklet 
16.sor 500 

 

 

 

   

Rákóczi Szövetség 
támogatása 

10.melléklet 
19.sor 58 

 

 

 

   

Polgármester 
rendelkezési 
kerete  

11. melléklet  1 
.sor 4 150 

   

   

Környezetvédelmi 
Alap 

12. melléklet  3 
.sor 1 000 

   

   

Működési célú 
általános tartalék 

11. melléklet 6 
.sor 5 526 

   

   

Beruházási 
céltartalék 

12. melléklet  5 
.sor 3 800 

   

2. Telepi Óvoda 
Kiadási előirányzatok 
átcsoportosítása 

Személyi 
juttatások 

3.melléklet 
14.c.sor 813 

Kisértékű tárgyi 
eszköz beszerzés 

13.melléklet 
70.sor 813 

   

Összesen 
 

17 027 Összesen 
 

17 027 
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendeletalkotási 

javaslat elfogadására. 

 

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendeletét. 

 

 

Budakalász, 2018. május 14. 

 

 

        Rogán László 

        polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2018. (II. ..) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Budakalász Város 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. §  

 

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „A Képviselő-testület a Budakalász Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

 költségvetési bevételi főösszegét    2 928 124 ezer forintban 
 költségvetési kiadási főösszegét    5 512 192 ezer forintban 
 a hiány összegét      -2 584 068 ezer forintban 
állapítja meg, melyből 
 működési költségvetési egyenlegének összege  +152 946 ezer forint 
 felhalmozási költségvetési egyenlegének összege:  -2 737 014 ezer forint. 
  
A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés  
felhalmozási célú finanszírozási kiadásait    842 224 ezer forintban 
állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület a költségvetési hiányt és a finanszírozási kiadások összegét belső finanszírozást 

szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből 575 663 ezer forintban 
államháztartáson belüli megelőlegezésből 35 399 ezer forintban, és belső finanszírozást szolgáló 
értékpapír bevételből 2 815 230 ezer forintban finanszírozza.” 

 

2.§ 

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét 1 966 372 ezer forintban, a 
felhalmozási költségvetési bevételek összegét 961 752 ezer forintban határozza meg.” 
 

3.§ 

Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 „A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét 1 813 426 ezer forintban, a 
felhalmozási költségvetési kiadások összegét 3 698 766 ezer forintban határozza meg.” 
 

4. §  
 

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 1, 3, 6, 8, 10, 11, 13 és 21. mellékletei helyébe e 
rendelet 1, 3, 6, 8, 10, 11, 13 és 21. mellékletei lépnek. 
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Záró rendelkezések 
 

5. § 
 

(1) Ez a rendelet 2018. május 31-én … óra  …perckor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. 
január 1. napjától kell alkalmazni.  

(2) A rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 

 Rogán László     Dr. Udvarhelyi István 

        polgármester                                                       jegyző 
 
 
 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2018. május 31-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2018. 
május 31-én … óra … perckor megtörtént. 
 
 
dr. Udvarhelyi István 
jegyző 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A Budakalász Város Önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló 4/2017 (II.9.) rendeletének 
módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV alapján a felmerült átcsoportosítások teszik 
szükségessé. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1.-4. § Az Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetésének fő számait tartalmazza, kiemelt 
előirányzatonkénti bontásban. 

5. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
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Hatástanulmány 

 
 

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendeletnek társadalmi hatása nincs, az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási 
főösszege 799 835 E Ft-tal emelkedik. 

 

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendeletnek egészségi következményei nincsenek. 

 

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

 
A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A rendeleten átvezetésre kerültek az előirányzat rendezések. A jogszabály megalkotásának 
elmaradása hiányában előirányzat-túllépés fordulhatna elő, ami nem szabályszerű. 

 
5.  Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  
 

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak. 
 
 






































