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Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2017. (IX.08.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15 .) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben 

meghatározottakat, valamint a Gazdasági Bizottság véleményezését figyelembe véve az 

önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) sz. rendeletének módosításáról 

az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

1. § Az alaprendelet (továbbiakban „R”) az Önkormányzat összesített 2017. évi 

költségvetése című 2. fejezet 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

„2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése 

 

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi 

költségvetési  

a) kiadási főösszegét                                              1.417.026.295 Ft-ban 

b) bevételi főösszegét                                             1.417.026.295 Ft-ban állapítja meg,  

   amiből a  költségvetés finanszírozási bevétele       402.035.555 Ft. 

 

A 2017. évi költségvetés finanszírozási bevételei: 

 

a./ 2016. tervezett/elszámolt pénzmaradvány                108.595.926  Ft 

b./ 2017. évi állami támogatás megelőlegezés               11.847.626  Ft” 

 

2. § Az  R 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„3. § (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai:  993.060.002  Ft 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:   423.765.293 Ft” 

 

 

3. § Az R 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányza-

tonként a 2.számú melléklet tartalmazza. 

 

Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei       827.777.885 Ft 

b) az önként vállalt feladatok bevételei:      589.248.410 Ft 

 

Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a) pontja az ál-

lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány-rendelet 

2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározá-

sáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.” 
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4. § Az R 4. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„4. § (6) Az Önkormányzat 2017 évi költségvetésének 7. számú mellékletében az irányító-

szervi támogatások összege 291.635.555 Ft. 

 

Ebből: Közös Önkormányzati Hivatal működésére   109.359.355  Ft 

           Óvoda működésére                                          182.276.200  Ft” 

 

5. § Az R 6. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

 „6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1.313.232 Ft, 

a céltartalék 36.997.151 Ft, melynek felosztása a 10. számú mellékletben található.” 

 

6. § Az R 3. fejezet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi költségvetési  

 

a) kiadási főösszegét                                               109.359.355Ft-ban 

b) finanszírozási bevételek                                     109.359.355  Ft-ban állapítja meg. 

 

     - finanszírozási bevételek:     irányítószervi támogatás 109.359.355  Ft 

                                                   2016 évi pénzmaradvány            32.815 Ft 

Lásd a 12. számú melléklet.” 

 

7. § Az R 7. § (2) és bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében 

      a kötelező feladatok kiadásai: 109.359.355 Ft. 

Ennek részletes bemutatása a 11. számú mellékletben található” 

 

8. § Az R 4. fejezet 9. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

     

  „9.§ (1) Az Önkormányzat képviselő testülete a Tahitótfalui Óvodák és Konyha 2017. évi 

költségvetési  

 

a) kiadási főösszegét                                             182.276.200 Ft-ban 

b) bevételi főösszegét                                            182.276.200 Ft-ban állapítja meg. 

    A finanszírozási bevételek: irányítószervi támogatás 172.865.463 Ft 

    2016 évi pénzmaradvány        410.737 Ft 

        

Lásd 16. számú melléklet. 

 

(2) Az Óvoda és Konyha költségvetésében 

      a kötelező feladatok kiadásai:  182.276.200 Ft. 

Ennek részletes bemutatása a 15. számú mellékletben található.” 

 

9.§ Az R 5 fejezet 11.§ (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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„11.§ (1) Az Önkormányzat képviselő testülete  Tahitótfalu Község Önkormányzatának  

2017. évi kölstégvetési  

 

a) kiadási főösszegét                                            1.125.390.740 Ft-ban 

b) bevételi főösszegét                                       1.125.390.740 Ft-ban állapítja meg, amiből a 

finanszírozási bevételek  összege 366.742.330  Ft. 

   - finanszírozási bevételek: 2016 évi pénzmaradvány                          108.595.926 Ft 

                                                   2017 évi állami támogatás megelőlegezés  11 847 626 Ft. 

 

(2) Az önkormányzat kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai:                  730.902.552 Ft 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:        418.994.863 Ft 

Ennek részletes bemutatása a 18. számú mellékletben található.” 

 

10. § Az R 12. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„12.§ (1)  Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányza-

tonként a 21.számú melléklet tartalmazza. 

 

Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei:              536.742.330 Ft 

b) az önként vállalt feladatok bevételei:    588.648.410 Ft” 

 

11. § Az R 12. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„12. § (3) Az Önkormányzat  2017. évi költségvetésében a támogatás célú bevételeinek 

részletes ki-mutatása a 23. számú melléklet alapján: 

 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása    22.467.436 Ft 

Fővárosi Vízmű Zrt-től átvett pénzeszköz                     32.463.309  Ft 

Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)                         7.600.000 Ft” 

 

12. § Jelen rendelet szerinti módosítás, az R alábbi mellékleteit érinti: 

 

1. számú melléklet: az Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen 

2. számú melléklet: az Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata_bevételek 

3. számú melléklet : a helyi Önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban mindössz. 

 4.  számú melléklet: Önkormányzat beruházásai és felújításai 

10. számú melléklet: Általános és céltartalék 

11.számú melléklet: Közös hivatal kiadásai 

12. számú melléklet: Közös hivatal bevételei 

13. számú melléklet: Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági  

                                   tagolásban 

15. számú melléklet: Tahitótfalu Óvodák és Konyha kiadásai 

16 . számú melléklet: Tahitótfalu Óvodák és Konyha bevételei 

17. számú melléklet: Tahitótfalu Óvodák és Konyha mérlege közgazdasági tagolásban 

18. számú melléklet: Tahitótfalu Község Önkormányzata kiadások 

20. számú melléklet:Tahitótfalu Önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban 

21.számú Melléklet: Önkormányzat bevételek 
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23. számú melléklet: Támogatások kölcsönök bevételei 

 

13. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a kihirdetésről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Tahitótfalu, 2017. szeptember 07. 

 

 

 

 

          Dr. Sajtos Sándor                                                            Eőryné dr. Mezei Orsolya 

             polgármester   jegyző 

 

 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetve: 

Tahitótfalu, 2017. szeptember 08. 

 

        Eőryné dr. Mezei Orsolya 

                         jegyző 

     

  

 

 


