
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 

7/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) rendelet módosításáról 

 

1. § 

 

(1) A 2018. január 1. és április 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 

 

365.089.660 Ft-tal 

 Költségvetési kiadását 

 

365.089.660 Ft-tal 

  

módosítja és az önkormányzat 2018. évi 

 

módosított költségvetési bevételét 1.508.890.652 Ft-

ban 

módosított költségvetési kiadását 1.508.890.652 Ft-

ban 

a költségvetési egyenleg összegét  

 

0 Ft-ban 

 

 

állapítja meg. 

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 

 

1.171.117.855  Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 

     454.869.032 Ft Személyi juttatások 

    75.164.309 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

    311.904.618 Ft Dologi kiadások 

   36.037.001 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 

     139.930.408 Ft Egyéb működési célú kiadások 

    0 Ft - ebből:  Törvényi előíráson alapuló befizetések 

        2.124.408 Ft                    Előző évi elszámolásból származó befizetések     

     6.000 Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

     0 Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n 

belülre 

    3.100.000 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 

         124.200.000 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 

          242.923.812  Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 

    80.601.565 Ft Beruházások  

    49.031.000 Ft - ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás 

    144.909.834 Ft Felújítások 

    59.790.000 Ft         -       ebből:  EU-s forrásból felújítás 

   17.412.413 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 

        12.000.000 Ft                           Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 

       153.212.487 Ft Tartalék 

       94.848.985 Ft Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

 

2. § 

 

(1) „Lurkófalva” Óvoda költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 60.987 Ft-tal, a 

munkaadókat terhelő járulékokat 42.004 Ft-tal növeli, és ezzel egyidejűleg ugyanezzel az 

összeggel az intézményfinanszírozást megemeli. A dologi kiadásokból 371.630 Ft 

átcsoportosításra kerül a Beruházások sorra. 

(2) A Polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott működési bevételeinek 2018. évi 

előirányzatát 586.561 Ft összeggel felemeli a működési kiadások azonos összegű növekedése 

mellett. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékokat együttesen 231.767 Ft-tal 

emeli, az intézményfinanszírozás megemelése mellett. 

(3) Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató költségvetési szerv személyi 

juttatását 4.660.311 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

előirányzatát 442.745 Ft-tal, a dologi kiadásokat 7.311.280 Ft-tal felemeli, melynek fedezete 

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

12.414.336 Ft-tal növelésre kerül. 

 

(4) A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény költségvetésében a 

személyi juttatásokat 10.360.288 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó előirányzatát 22.639 Ft-tal és a dologi kiadásokat 7.799.581 Ft-tal megemeli, 

melyhez bevételi előirányzatot az Egyéb működési célú támogatások bevételeinek megemelése 

jelenti 18.036.115 Ft-tal, valamint 624.636 Ft intézményfinanszírozás. 

 

(5) Az Önkormányzat költségvetési szerv Költségvetési bevételeit 270.038.586 Ft-tal, 

Finanszírozási bevételeit 75.147.741 Ft-tal megemeli, melyek együttes összegével, 

345.186.327 Ft-tal a kiadási oldal is emelésre 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 

 


