
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2019. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) rendelet módosításáról 
 

1. § 
 
(1) A 2019. 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 
 

250.272.229 Ft-tal 
 Költségvetési kiadását 

 
250.272.229 Ft-tal 
  

módosítja és az önkormányzat 2019. évi 
 

módosított költségvetési bevételét 2.397.751.182 Ft-ban 
módosított költségvetési kiadását 2.397.751.182 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 
 

1.320.633.726 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 
487.013.630 Ft Személyi juttatások 

    81.916.376 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
    415.901.523 Ft Dologi kiadások 

   37.839.862 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 
203.485.873 Ft Egyéb működési célú kiadások 

   0 Ft - ebből:  Törvényi előíráson alapuló befizetések 
55.522.138 Ft                    Előző évi elszámolásból származó befizetések     

     3.000 Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 
     0 Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 

    12.840.735 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 
    0 Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

   15.500.000 Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 
    0 Ft                    Árkiegészítések, támogatások 

        0 Ft                    Kamattámogatások 
         119.620.000 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 

           1.059.176.691 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 
   921.524.440 Ft Beruházások  

112.552.251 Ft Felújítások 
   25.100.000 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    

       800.000 Ft                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 
       2.300.000 Ft                           Lakástámogatás 

22.000.000 Ft                           Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 



94.476.462 Ft Tartalék 
       17.940.765 Ft Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 
 

2. § 
 

(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzat költségvetési szerv bevételei elnyert és az első félév 
során kiutalásra került sikeres pályázatok, a közfoglalkoztatási programok, az önkormányzat 
előző évi normatíva elszámolásával kapcsolatos bevétel, a költségvetési maradvány 
igénybevétele miatt nőnek 202.536.630 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 főként a 
pályázatok előirányzataiban.  
(2) „Lurkófalva” Óvoda költségvetési szerv személyi juttatásainak és járulékainak előirányzatát 
7.316.483 Ft-tal felemeli és ezzel ugyanezzel az összeggel a maradvány igénybevételét és az 
államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásokat is megemeli. 
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott bevételeinek 2019. évi előirányzatát 
20.809.429 Ft-tal (maradvány igénybevétele, egyéb működési célú támogatások) felemeli a 
kiadások azonos összegű növekedése mellett. 
(4) A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei 16.791.037 Ft-
tal (költségvetési maradvány igénybevétele, egyéb működési célú támogatások), kiadásai 
ugyanezen összeggel módosultak. 
(5) Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató költségvetési szerv bevételei 
nőnek 18.563.584 Ft-tal, ami a kiadások ugyanilyen mértékű változását jelentette (dologi 
kiadások, személyi juttatások). 
 

3. § 
 

A költségvetési rendelet részletes módosításait a Képviselő-testület a mellékletekben foglaltak 
szerint állapítja meg.  
 

4. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Füzesgyarmat, 2019. szeptember 12. 
 
 
 

Bere Károly Dr. Blága János 
polgármester jegyző 

 
Kihirdetve: 2019. szeptember 13. 

       Dr. Blága János 
  jegyző 


