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FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

…./2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) rendelet 

módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület 

valamennyi bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) A 2017. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami 

támogatások, működési célú támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek 

előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében 

megállapított  

 
Költségvetési bevételét 

 

181.536.025 Ft-tal 

 Költségvetési kiadását 

 

181.536.025 Ft-tal 

  

módosítja és az önkormányzat 2017. évi 
 

módosított költségvetési bevételét 1.315.478.768 Ft-

ban 

módosított költségvetési kiadását 1.315.478.768 Ft-

ban 

a költségvetési egyenleg összegét  

-ebből működési   

            felhalmozási 

0 Ft-ban 

      0 Ft 

      0 Ft 
 

állapítja meg. 

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 
 

986.799.658 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 

     485.672.088 Ft Személyi juttatások 

    89.511.293 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

    242.201.171 Ft Dologi kiadások 

   37.944.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 

     121.186.586 Ft Egyéb működési célú kiadások 

    0 Ft - ebből:  Törvényi előíráson alapuló befizetések 

        1.819.001 Ft                    Előző évi elszámolásból származó befizetések     

     0 Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

     0 Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 

    4.200.229 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

    0 Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

    10.550.000 Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

    0 Ft                    Árkiegészítések, támogatások 

        0 Ft                    Kamattámogatások 

         104.617.356 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 

             267.018.456 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 

    112.258.303 Ft Beruházások  

    0 Ft - ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás 
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    136.621.248 Ft Felújítások 

    0 Ft         -       ebből:  EU-s forrásból felújítás 

   18.138.905 Ft Egyéb felhalmozási kiadások 

   0 Ft - ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

   0 Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

        0 Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 

       0 Ft                          Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

       0 Ft                          Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

       3.000.000 Ft                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

       900.000 Ft                           Lakástámogatás 

        14.238.905 Ft                           Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 

       10.284.520 Ft Tartalék 

       61.660.654 Ft Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

 

2. § 

 

(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzat költségvetési szerv bevételei elnyert sikeres 

pályázat (Egészségügyi Központ felújítás), közfoglalkoztatási programok miatt nőnek 

177.402.478 Ft-tal, ami a kiadások ugyanilyen mértékű változását jelentette 

(közfoglalkoztatás, személyi jellegű kiadások stb.). A dologi kiadások szintén nőttek 

elsősorban a közfoglalkoztatási programok miatt, illetve átcsoportosítások is történtek. 

(2) „Lurkófalva” Óvoda költségvetési szerv személyi juttatásainak és járulékainak 

előirányzatát 7.611.064 Ft-tal felemeli és ezzel ugyanezzel az összeggel a maradvány 

igénybevételét és az intézményfinanszírozást is megemeli. 

(3) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott működési bevételeinek 2017. évi 

előirányzatát 70.997 Ft-tal, a finanszírozási bevételeit 3.622.038 Ft összeggel felemeli a 

működési kiadások azonos összegű növekedése mellett. 

(4) A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei 433.790 Ft-

tal (áfa visszatérítés bérkompenzáció), kiadásai (személyi juttatás, áfa) ugyanezen 

összeggel módosultak. 

(5) Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató költségvetési szerv bevételei 

intézményfinanszírozás miatt nőnek 1.010.800 Ft-tal, ami a kiadások ugyanilyen mértékű 

változását jelentette (dologi kiadások). A dologi kiadások között átcsoportosítások is 

történtek. 

 

3. § 

 

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a mellékletekben 

foglaltak szerint állapítja meg.  
 

4. § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
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.............................................. ......................................... 

dr. Blága János 

jegyző 

Bere Károly 

polgármester 

 


