
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monostorapáti  község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete   

 

az  

 

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló   

   2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Monostorapáti község 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) Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat  2017. évi 

költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban 

rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

 „2. §(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített  

2016. évi  költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 270.548 ezer forintban állapítja 

meg az alábbiak szerint: 

a) költségvetési bevételek 366.411 ezer Ft 

b)  költségvetési kiadások 465.961 ezer Ft 

c)  a költségvetési hiányt                                        101.496 ezer Ft 

d)  a maradvány   99.133 ezer Ft 

e) államháztartáson belüli megelőlegezések              5.767 ezer Ft 

f) a bevételek és kiadások  471.728 ezer Ft” 

 

(2) A rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek. 

 

„(4)Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként :  

1  Működési kiadások:            168.617 ezer Ft 

 a) Személyi juttatás   63.118 ezer Ft 

 b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó   13.836 ezer Ft 

 c) Dologi kiadás   27.130 ezer Ft 

 d) Egyéb működési kiadás   59.681 ezer Ft  

 e) Ellátottak pénzbeli juttatása    4.852  ezer Ft 

 

2 Felhalmozási kiadások     44.402 ezer Ft 

 a) Beruházási kiadások     11.006 ezer Ft 

 b)Felújítási kiadások     31.940 ezer Ft 

 c) egyéb felhalmozási kiadás       1.456 ezer Ft 

  

 

3 Pénzforgalom nélküli kiadások   252.942 ezer Ft 

 a) Tartalékok                                                                         252.942 ezer Ft 

 a/1) Általános tartalék    38.296  ezer Ft 

         a/2) Céltartalék                                                                      214.646  ezer Ft 

 

  4 Finanszírozási kiadások         5.767 ezer Ft 

                      a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   5.767 ezer Ft 

 

 

 

 

 

(3) A rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek. 



 

 

„(2)A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi  előirányzatait a 

következő jogcímcsoportonként állapítja meg: 

 

1 Működési kiadások:             52.964 ezer Ft 

 a) Személyi juttatás 38.467 ezer Ft 

 b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó               8.660 ezer Ft 

 c) Dologi kiadás   5.837 ezer Ft 

 d) Egyéb működési kiadás          0 ezer Ft 

 e) Ellátottak pénzbeli juttatása          0 ezer Ft 

 

2 Felhalmozási kiadások          0 ezer Ft 

 a) Beruházási kiadások          0 ezer Ft 

 b) Felújítási kiadások          0 ezer Ft 

 c) egyéb felhalmozási kiadás          0 ezer Ft 

Költségvetési kiadások összesen                                                              52.964 ezer Ft 

 

3 Működési bevételek 

 Működési bevételek       603 ezer Ft 

 Egyéb működési bevételek           4 ezer Ft 

 

4 Finanszírozási  bevételek 

 pénzforgalom nélküli bevételek                                               137 ezer Ft  

 a) Pénzmaradvány                                                                    137 ezer Ft 

5 Irányító szervtől kapott támogatás 52.220 ezer Ft 

 

Költségvetési bevételek összesen 52.964 ezer Ft” 

 

(4)A rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek. 

 

 

„(3)A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadási előirányzatát feladatonként 

és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet 4-6 cím szerint a következő 

jogcímcsoportonként állapítja meg: 

1 Működési kiadások: 115.653 ezer Ft 

 a) Személyi juttatás   24.651 ezer Ft 

 b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó     5.176 ezer Ft 

 c) Dologi kiadás   21.293 ezer Ft 

 d) Egyéb működési kiadás    59.681 ezer Ft  

 e) Ellátottak pénzbeli juttatása                                                4.852 ezer Ft 

 

2 Felhalmozási kiadások     44.402 ezer Ft 

 a) Beruházási kiadások     11.006 ezer Ft 

 b)Felújítási kiadások     31.940 ezer Ft 

 c) egyéb felhalmozási kiadás       1.456 ezer Ft 

  

 

3 Pénzforgalom nélküli kiadások   252.942 ezer Ft 



 a) Tartalékok                                                                         252.942 ezer Ft 

 a/1) Általános tartalék    38.296  ezer Ft 

         a/2) Céltartalék                                                                      214.646  ezer Ft 

 

  4 Finanszírozási kiadások                   57.987 ezer Ft 

                      a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   5.767 ezer Ft 

          b) Költségvetési szerveknek folyósított támogatás               52.220 ezer Ft 

 

Költségvetési kiadások összesen                                                            470.984 ezer Ft 

 

5 Működési bevételek 175.512 ezer Ft 

 Működési célú támogatások államháztartáson belül  128.151 ezer Ft 

 Közhatalmi bevételek   45.180 ezer Ft 

 Működési bevételek                                                                2.181 ezer Ft 

  

6 Felhalmozási bevételek                                                            190.292 ezer Ft 

         Felhalmozási célú támogatások                                         189.428 ezer Ft 

 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   864  ezer Ft  

 

           7.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 

pénzforgalom nélküli bevételek                                                 105.180 ezer Ft  

 a) Pénzmaradvány                                                              98.996 ezer Ft 

 a) Államháztartáson belüli megelőlegezések                       6.184 ezer Ft 

                      

Költségvetési bevételek összesen                                                           470.984 ezer Ft” 

 

2.§ 

 

 

A rendelet 1-11. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-11. mellékletei lépnek. 

3.§ 

  

    E rendelet a kihirdetését követő  napon lép hatályba. 

 

    Monostorapáti, 2018. január 25. 

 

 

 

 

  Takács Péter     Takács Lászlóné 

   polgármester              jegyző 

 

 

 

   A rendelet kihirdetve: 

   Monostorapáti, 2018. február 15. 

 

 

T a k á c s Lászlóné 

                  jegyző 


