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Kéthely Község Önkormányzatának                                      
            POLGÁRMESTERE 
      8713 Kéthely, Ady E. u. 1.        
 ___________________________________________________________________ 
 Ügyiratszám: 1079/2015.   4. számú elıterjesztés 

 
E l ı t e r j e s z t é s 

 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015. (II.12.) rendelet 

módosításához 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a az elıirányzat módosításáról az 
alábbiak szerint rendelkezik: 
„34. §  (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenı bevételekés kiadások 
módosításáról, a kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben 
meghatározott kivétellel a képviselı-testület dönt.  
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetıvé teheti a 
helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási elıirányzatok 
közötti átcsoportosítást.  
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi elıirányzatai és kiadási elıirányzatai a 
Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját 
hatáskörében módosíthatóak, a kiadási elıirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.  
(4)  A képviselı-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti elıirányzat-módosítás, elıirányzat-
átcsoportosítás átvezetéseként - az elsı negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése 
szerinti idıpontokban, de legkésıbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az 
Országgyőlés - a helyi önkormányzatot érintı módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti 
fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási elıirányzatait zárolja, azokat 
csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követıen haladéktalanul a képviselı-testület elé 
kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” 
 
A Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítását a 12.310 e Ft 
összegő, állami támogatások tette szükségessé. 
 
 
Kéthely, 2015. április 21. 
 

 
Molnár Balázs 
polgármester 
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Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 

 
../2015.(IV…..) rendelete 

 
Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését meg- 

állapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Kéthely Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésérıl szóló 2/2015. (II. 12.) rendelete 
(továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: 
 (1) A képviselı-testület a 2015. január 1. napjától 2015. március 31. napjáig engedélyezett 
központi pótelıirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek: 
 
� rendszeres szociális segélyre       447 e Ft 
� foglalkoztatást helyettesítı támogatás                  3.246 e Ft 
� lakásfenntartási támogatásra             622 e Ft 
� közfoglalkoztatás támogatására                                            4.823 e Ft 
� bérkompenzáció                     974 e Ft 
� szociális ágazati pótlék                                                                            425 e Ft 
� DRV 2014. évi lakossági víz-csatornadíj elszámolás                           1.773 e Ft 
 
összesen 12.310 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2015. évi költségvetésébe összesen 
12.310 e Ft többlettámogatást állapít meg. 
 
(2) A képviselı-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi fıösszegét és 
ezen belül az állami támogatás bevételi fıösszegét 5.714 e Ft-tal, a támogatásértékő bevételek 
fıösszegét 4.823 e Ft-tal, az egyéb átvett pénzeszközök elıirányzatát 1.773 e Ft-tal megnöveli 
a kiadási fıösszeg azonos összegő növelésével egyidejőleg. 
 
 A kiadási fıelıirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre: 

• személyi juttatások elıirányzatát megnöveli                            4.759 e Ft-tal, 
• járulékok elıirányzatát megnöveli                                               716 e Ft-tal, 
• szociális célú támogatások elıirányzatát megnöveli                 4.315 e Ft-tal, 
• támogatásértékő átadott pénzeszközök elıirányzatát megnöveli 747 e Ft-tal, 
• befizetés a központi költségvetésbe elıirányzatát megnöveli   1.773 e Ft-tal. 

 
2. §  

 
A képviselı-testület a tényleges állami finanszírozáshoz kapcsolódóan, az elszámolások során 
az egyezıség érdekében az alábbi elıirányzat-módosításokat hajtja végre: 

a) a 2015. évi normatíva elılegként kapott összeg visszafizetését 6.681 e Ft-ban állapítja 
meg, csökkentve egyúttal a tartalékkeretet. 
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3. § 
 

 
/1/ A képviselı-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2015. évi 
költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet 

� 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének bevételi fıösszegét 377.168 e Ft-ban állapítja meg. 

� 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének kiadási fıösszegét 377.168 e Ft-ban, a kiadási fıösszegen belül a 
személyi juttatások elıirányzatát 70.311 e Ft-ban, járulékok elıirányzatát 18.494 e Ft-
ban, a dologi jellegő kiadások elıirányzatát 65.418 e Ft-ban, speciális célú támogatások 
elıirányzatát 25.807 e Ft-ban, a felújítások elıirányzatát 9.980 e Ft-ban, a beruházások 
elıirányzatát 3.600 e Ft-ban, elszámolás a központi költségvetéssel elıirányzatát 10.374  
e Ft-ban, az átadott pénzeszközök elıirányzatát 101.637 e Ft-ban, lakáshitel nyújtási 
keretet 1.000 e Ft-ban állapítja meg. 

� a képviselı-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka 
összegét 15.858 e Ft-ban, a céltartalék összegét 54.689 e Ft-ban állapítja meg. 

4. § 
 

(1)  Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. 
(2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. 
 

5. § 
 
E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba. 
 
Kéthely, 2015. április …... 
 
 
Nagy Gáborné                                                             Molnár Balázs 
körjegyzı                                                                               polgármester 









Megnevezés Önkormányzat Közös Hivatal Összesen

felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 41741 41741
     személyi juttatás 28115 28115
     munkaadókat terhelı járulékok 7636 7636
     dologi jellegő kiadás 5990 5990
átadott pénzek 101637 0 101637
     non-profit szervezetnek 3150 3150
     többcélú kistérségi társulásnak 3269 3269
     önkormányzatnak -társulásnak 93118 93118
     egyéb civil szervezetnek - lakosságnak 2100 2100
önkormányzati m őködési kiadások 164521 164521
     személyi juttatás 42196 42196
     munkaadót terhelı járulékok 10858 10858
     dologi jellegő kiadás 59428 59428
     ellátottak pénzbeli juttatása 25807 0 25807
     folyószámla hitel kamata
     folyószámla hitel törlesztése
     mőködési célú tartalékok 15858 0 15858
     elızı évi támogatás visszafizetése 10374 10374
Összesen: 266158 41741 307899

felmalmozási célra átadott 1000 0 1000
     háztartásoknak 1000 0 1000
önkormányzati felhalmozási kiadások 13580 0 13580
     beruházás 3600 3600
     felújítás 9980 9980
felhalmozási céltartalék 54689 54689
Összesen: 69269 0 69269

Mőködési és felhalmozási kiadások összesen: 335427 4174 1 377168

Mőködési kiadások 2015.I.negyedév terv

Felhalmozási kiadások

2/A sz. melléklet 





3.számú melléklet

ezer Ft

Feladat megnevezése 2015.terv

Pályázati támogatással tervezett ezer Ft

Pályázati támogatás nélkül megvalósuló

Ívóvízhálózat felújítása 3500
Csatornahálózat felújítás 2500
Lakások és bérlemények felújítása 500
Temetı kapu 180
Járdák felújítása 400
Hivatali épület belsı munkái 900
Mővelıdési ház tetıfelújítás 2000
Összesen: 9980

Felújítások mindösszesen: 9980

4.számú melléklet

 ezer Ft

Feladat megnevezése 2015.év terv

Pályázati támogatással megvalósuló 

Pályázati támogatás nélkül
Közvilágítás bıvítés 400
Temetıben vízhálózat bıvítés 200
Telephely bıvítés 500
Térkıgyártó gép beszerzés 2000
Telephelyre eszközök vásárlása 500

Beruházások mindösszesen: 3600

Felújítások, beruházások összesen: 13580

                                    Beruházások 201 5.terv 

 Felújítások 2015.terv



 

TÁJÉKOZTATÓ AZ EL İZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉR İL 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

Elıterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentıs hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  
hatás: 

 
Indokolt a tárgyévi költségvetés 
módosítása, az állami támogatás miatt.  

A tervezet révén Kéthely 
Község Önkormányzatának 
bevételei és kiadásai 
12.310 e Ft-tal növekednek. A 
költségvetési elıirányzatok 
jelen elıterjesztés alapján 
történı módosításával a 
március 31-i állapotnak 
megfelelıen alakulnak ki a 
költségvetés bevételi és 
kiadási elıirányzatai. 

A tervezetben foglal-
taknak környezeti és 
egészségi következ-
ményei, hatása 
nincsenek. 

 

A tervezet a jelenlegihez képest 
jelentıs adminisztratív terheket  
nem keletkeztet. 

Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet nem elsıként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintı módosítási igény 
okán vált szükségessé a megalkotása.  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 

 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplı adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott   
számviteli adatszolgáltatásnak. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 

 


