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TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

 Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására 

 Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete az 

önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III. 1.) önkormányzati 

rendeletének módosítására 

 

 1. melléklet: Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatainak 

módosítása 2017. szeptember 30-án 

 

 2. melléklet: Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi működési kiadásai 

előirányzatainak módosítása 2017. szeptember 30-án 

 

 3. melléklet: Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadási 

előirányzatainak módosítása 2017. szeptember 30-án 

 

 4. melléklet: Összesítő Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeiről és 

kiadásairól 2017. szeptember 30-án 

 

 5. melléklet: Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi pénzbeli és természetbeni ellátási 

előirányzatainak módosítása 2017. szeptember 30-án 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület a 6/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletével fogadta el az 

önkormányzat 2017. évi költségvetését, melynek módosítására második alkalommal az 

alábbiak szerint teszünk javaslatot. 

 

 

I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez 

kiadási előirányzat is társul 

 

Központi költségvetésből kapott támogatások 

 

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi 

kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) kormányrendelet alapján a központi 

költségvetés a közszférában dolgozók részére - a megadott jogszabályi feltételek mellett – a 

2011-2012. évi adó– és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációt biztosít. 2017. 

május - augusztus hónapra járó időszakra 183 e Ft központi támogatást biztosított a 

költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett feladaton dolgozók részére a 

tényleges kifizetés arányában osztottunk fel.  

 

A költségvetési törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók 

részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a szociális ágazati összevont 

pótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A 2017. május - augusztus hónapra vonatkozóan 

41 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett feladaton dolgozó részére 

felvezetésre került. 

 

A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által 

foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális 

illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I. 23.) kormányrendelet alapján a 

kulturális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a 

kulturális illetménypótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. 2017. május - augusztus 

hónapra vonatkozóan 73 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett feladaton 

dolgozó részére felvezetésre került. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, 

Erzsébet utalvány formájában 284 fő részére 1 833 e Ft támogatást biztosított a központi 

költségvetés. Az érintettek részére a támogatás a házi pénztárból átadásra került. 

 

A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot nyújtott 

be önkormányzatunk, melyre 32 225 e Ft támogatást adott a központi költségvetés. A 

beruházás megvalósításához szükséges önerő rendelkezésre áll a 64/2017. (V. 8.) 

önkormányzati testületi határozat alapján. 

 

II. Pénzeszköz átvétel működésre bevételi jogcím alakulása 

Előirányzat május 31-én 35 693 e Ft 

 

Csökkentő tételek: 

 

A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő 

munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő 

támogatásról szóló 125/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet alapján kiegészítő támogatás illeti meg 

a települési önkormányzatokat a 2017. január – 2017. november havi foglalkoztatással 

összefüggésben kifizetett 2017. évi illetményemelésre, a támogatás összege 1 468 e Ft. 
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Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklete 

alapján az óvodapedagógusok minősítéséből eredő többletköltségre 768 e Ft kiegészítő 

támogatást kapott önkormányzatunk. 

 

A Földtulajdonosi Közösség és Vadásztársaság a mezei őrszolgálathoz 2016. évre 

vonatkozóan 350 e Ft támogatást utalt az önkormányzat részére. 

 

A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális 

hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok 

támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1312/2017. (VI.8.) Korm. 

határozat 4. pontja alapján 1 525 e Ft támogatást nyújtott önkormányzatunk részére a 

központi költségvetés. 

 

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központ dolgozóira vonatkozóan a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum 

emelésének kompenzálására szintén támogatást nyújtott a központi költségvetés. A szerepi 

dolgozókra vonatkozó támogatás 3 073 e Ft, mely összeggel csökkentésre kerül az 

önkormányzat működési hozzájárulása a szociális feladattal kapcsolatban. 

 

A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége dolgozóira 

vonatkozóan az előző jogcímen 134 e Ft állami támogatást nyújtott a központi költségvetés, 

mely összeggel csökkentésre kerül a közös önkormányzati hivatal működési hozzájárulása. 

 

Növelő tételek: 

 

A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása érdekében szükséges források 

biztosításáról szóló 1264/2017. (V. 29.) Korm. határozat alapján 388 e Ft támogatást kapott 

önkormányzatunk. Ilyen jogcímen az eredeti költségvetésbe tervezett összeg 727 e Ft, így a 

339 e Ft különbözet növelő tétel. 

 

A 92/2017. (VI. 27.) számú önkormányzati képviselő-testületi határozat szerint a képviselő-

testület arról döntött, hogy a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 

(ESZA) EFOP-1.6.2-16 pályázat „Komplex esélyteremtés Szerepen” támogatási kérelem 

hatástanulmányainak elkészítésére 700 e Ft-ot különít el az önkormányzat 2017. évi 

költségvetése terhére. 

 

Módosított előirányzat szeptember 30-án 29 414 e Ft 

 

 

III. Felhalmozási kiadások 

 

Szerep Községi Önkormányzat 
 

Pályázatok önerejéhez kapcsolódó tartalékalap 

Előirányzat május 31-én 1 652 e Ft 

A tartalékalap terhére az alábbi átvezetések történtek: 

40 e Ft értékben megtörtént a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben való 

részesedés megszerzése. 

A képviselő-testület feladaton laptop beszerzésre került sor, melynek összege 110 e Ft. 

Módosított előirányzat szeptember 30-án 1 502 e Ft 

 

 



 5 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § alapján az 

előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható 

következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-

testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) 

bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, 

amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály 

megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei 

vizsgálandók. 

 

 

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: 

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és 

költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek 

bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető. 

b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. 

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. 

d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, 

valamint a módosított előirányzatokat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. 

Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz 

átvétele történt, kiemelt előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé. 

A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény 

rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a település működésének alapjait. 

Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, 

valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat 

törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi 

észrevételt tehet. 

e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. 

A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi 

erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig 

befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet 

keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek 

vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, 

mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg. 

 

 

Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. 

 

 

Szerep, 2017. szeptember 21. 

 

 

 Tóthné Verő Tünde 

 polgármester 


