Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017. (XI. 24.) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 17.) rendelet módosításáról
1. §
(1) A 2017. január 1. és szeptember 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
Költségvetési kiadását

249.525.754 Ft-tal
249.525.754 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

1.565.004.522 Ft-ban
1.565.004.522 Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft
0 Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
1.202.480.120 Ft
600.136.355 Ft
102.035.501 Ft
278.333.023 Ft
39.154.500 Ft
124.764.363 Ft
1.819.001 Ft
0 Ft
0 Ft
4.200.229 Ft
0 Ft
10.805.777 Ft
0 Ft
0 Ft
107.939.356 Ft
269.658.719 Ft
122.760.501 Ft
0 Ft
128.689.313 Ft
0 Ft
18.138.905 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből: Törvényi előíráson alapuló befizetések
Előző évi elszámolásból származó befizetések
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Árkiegészítések, támogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
ebből: EU-s forrásból felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.970.000 Ft
2.000.000 Ft
14.238.905 Ft
58.056.378 Ft
92.865.683 Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
Tartalék
Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzat költségvetési szerv bevételei a belterületi utak, járdák,
hidak felújítására elnyert pályázat, a Sárréti komplex turisztika centrum elnevezésű projekt, a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt nyertes pályázat, valamint a közfoglalkoztatási
programok miatt nőnek 249.080.994 Ft-tal, ami a kiadások ugyanilyen mértékű változását
jelentette (beruházás, 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
6.302.930 Ft-tal felemeli és ugyanezzel az összeggel a maradvány igénybevételét és az
intézményfinanszírozást is megemeli.
(3) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott működési bevételeinek 2017. évi
előirányzatát 444.758 Ft-tal, a finanszírozási bevételeit 2.068.594 Ft összeggel felemeli a
működési kiadások azonos összegű növekedése mellett.
(4) A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei 862.848 Ft-tal
(áfa visszatérítés bérkompenzáció), kiadásai (személyi juttatás, állománygyarapítás, 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, beruházás). 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.

Dr. Blága János
jegyző
Kihirdetve: 2017. november 24.

Bere Károly
polgármester

Dr. Blága János
jegyző

