
Kéthely Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel.: 85/539-036. 
___________________________________________________________________________________ 
Ügyiratszám: 1079/3/2015.      3. számú előterjesztés 
 

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 
2015. november 26-i ülésére 

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

rendelet módosításához 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a az előirányzat módosításáról az 
alábbiak szerint rendelkezik: 

„34. §  (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételekés kiadások 
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben 
meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.  

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a 
helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok 
közötti átcsoportosítást.  

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a 
Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv 
saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között 
átcsoportosíthatóak.  

(4)  A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-
átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése 
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az 
Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti 
fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat 
csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé 
kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” 

Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítását a 14.860 e Ft 
összegű, állami támogatások, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás 
tette szükségessé. 

Kéthely, 2015. november 19.        

        Molnár Balázs 
        polgármester 
 



Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2015.(XI….) önkormányzati rendelete 

Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító  
2/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában, valamint a 2011. évi CXCV tv. 23. § (1) bekezdés szerint 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 

Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) rendelete (a 
továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: 

(1) A Képviselő-testület a 2015. július 01. napjától 2015. szeptember 30. napjáig 
engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek: 

 Kiegészítő szociális ágazati pótlék            718 e Ft 

 Bérkompenzáció 2015.              892 e Ft 

 Lakásfenntartási támogatás              440 e Ft 

 Szociális ágazati pótlék           1.045 e Ft 

 Közfoglalkoztatásra átvett támogatás         6.903 e Ft 

 Állami normatíva elszámolásából              354 e Ft 

 Pénzmaradvány             4508 e Ft 
 

Összesen 14.860 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2015. évi költségvetésbe összesen 
14.860 e Ft többlettámogatást állapít meg. 
 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 
és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 3.449 e Ft-tal megnöveli, a 
támogatásértékű bevételek főösszegét 6.903 ezer Ft-tal, a pénzmaradvány összegét 
4.508 e Ft-tal megnöveli, a kiadási főösszeg azonos összegű módosításával 
egyidejűleg. 

(3) A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre: 

 személyi juttatások előirányzatát     6.284 ezer Ft-tal, 

 a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát      631 ezer Ft-tal, 

 a dologi kiadások előirányzatát        151 ezer Ft-tal, 

 a szociális célú támogatások előirányzatát       289 ezer Ft-tal, 

 a támogatásértékű átadott pénzeszközöket    2.035 ezer Ft-tal, 

 beruházások előirányzatát       608 ezer Ft-tal, 

 az általános tartalék előirányzatát      4.862 ezer Ft-tal 
megnöveli. 
 



2. § 

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

 3. §-át és az 1. mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének bevételi főösszegét 402.551 e Ft-ban állapítja meg. 

 2. §-át és a 2. mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének kiadási főösszegét 402.551 e Ft-ban, a kiadási főösszegen belül a  

 a személyi juttatások előirányzatát     82.444 e Ft-ban 

 járulékok előirányzatát      21.137 e Ft-ban, 

 dologi jellegű kiadások előirányzatát    67.538 e Ft-ban, 

 elszámolás a központi költségvetéssel    10.374 e Ft-ban 

 speciális célú támogatások előirányzatát    27.015 e Ft-ban, 

 átadott pénzek előirányzatát                          103.990 e Ft-ban, 

 felújítások előirányzatát        9.980 e Ft-ban, 

 a beruházások előirányzatát       4.208 e Ft-ban, 

 lakáshitel nyújtási keretet        1.000 e Ft-ban  

 értékpapír vásárlás      10.000 e Ft-ban, 
állapítja meg, 

 a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános 
tartaléka összegét 20.176 e Ft-ban, a céltartalék összegét 44.689 e Ft-ban 
állapítja meg, összesen 64.865 e Ft. 

 
3. § 

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

4. § 
E rendelet 2015. december l. napján lép hatályba. 
 
 
 

Nagy Gáborné       Molnár Balázs 
      jegyző         polgármester 
 

Záradék: E rendelet kihirdetve: 2015. november ….-án. 
 
  
Nagy Gáborné 
      jegyző 

 
 

 



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
Temető kapu 180
Járdák felújítása 400
Hivatali épület belső munkái 900
Művelődési ház tetőfelújítás 2000

Összesen: 9980

Felújítások mindösszesen: 9980

 ezer Ft
Feladat megnevezése 2015.év terv

Pályázati támogatással megvalósuló 

Pályázati támogatás nélkül
Közvilágítás bővítés 400
Temetőben vízhálózat bővítés 200
Telephely bővítés 500
Térkőgyártó gép beszerzés 2000
Telephelyre eszközök vásárlása 1108

Beruházások mindösszesen: 4208

Felújítások, beruházások összesen: 14188

3. melléklet a …./2015.(…..) önkormányzati rendelethez
 Felújítások 2015.III. negyedévi terv

4.melléklet a …./2015.(......) önkormányzati rendelethez

                                    Beruházások 201 5.III. negyedévi terv 



 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Rendelet-tervezet címe:
 

Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős 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 
14.860 e Ft-tal növekednek. A
költségvetési előirányzatok 
jelen előterjesztés alapján 
történő módosításával a 
szeptember 30-i állapotnak 
megfelelően alakulnak ki a 
költségvetés bevételi és 
kiadási előirányzatai. 

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

A tervezet a jelenlegihez képest 
jelentős adminisztratív terheket  
nem keletkeztet. 

Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő 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 szereplő 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. 

 


