
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8//2017. (VI.2.) rendelete 

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

1. § 
 

(1) A 2017. január 1. és május 1 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 

 

285.137.668 Ft-tal 

 Költségvetési kiadását 

 

285.137.668 Ft-tal 

  

módosítja és az önkormányzat 2017. évi 
 

módosított költségvetési bevételét 1.133.942.743 Ft-ban 

módosított költségvetési kiadását 1.133.942.743 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 
 

903.349.246  Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 

     414.906.397 Ft Személyi juttatások 

    80.946.130 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

    217.106.081 Ft Dologi kiadások 

   37.944.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 

     120.825.480 Ft Egyéb működési célú kiadások 

    86.567 Ft - ebből:  Törvényi előíráson alapuló befizetések 

        1.732.434 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 

         104.256.250 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 

             184.701.033  Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 

    89.684.332 Ft Beruházások  

    0 Ft - ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás 

    77.911.551 Ft Felújítások 

    0 Ft         -       ebből:  EU-s forrásból felújítás 

   17.105.150 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 



       0 Ft                           Lakástámogatás 

        14.105.150 Ft                           Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 

       31.621.158 Ft Tartalék 

       45.892.464 Ft Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

2. § 

 

 

 

(1) „Lurkófalva” Óvoda költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 464.023 Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg ugyanezzel az összeggel a munkaadókat terhelő járulékokat 

megemeli.  

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

előirányzatát 203.107 Ft összeggel felemeli a működési kiadások azonos összegű növekedése 

mellett. 

(3) Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató költségvetési szerv személyi 

juttatását 11.228.000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

előirányzatát 2.470.160 Ft-tal, a dologi kiadásokat 5.546.369 Ft-tal felemeli, melynek fedezete 

az intézmény saját bevételei többlete, valamint irányító szervi támogatás, így annak összege 

19.244.529 Ft-tal növelésre kerül. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 
.............................................. ......................................... 

dr. Blága János 

jegyző 

Bere Károly 

polgármester 

 


