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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

/2017.  ( ) 

 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  

 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését  

4.812.029 ezer Ft tárgyévi bevétellel, 

4.812.029 ezer Ft tárgyévi kiadással 

 

állapítja meg. 

 

 

Ezen belül: 

 a működési célú bevételt 2.280.337e Ft-ban 

ebből: 

- működőképesség megőrzését szolgáló támogatás  200.000e Ft-ban 

- előző évi költségvetési maradvány 51.038e Ft-ban 

 

 a működési célú kiadásokat 2.373.861e Ft-ban 

ebből: 

- a személyi juttatások kiadásait 545.937e Ft-ban 

- a munkaadókat terhelő járulékokat 120.990e Ft-ban 

- a dologi kiadásokat 905.154e Ft-ban 

- ellátottak pénzbeli juttatásait 31.500e Ft-ban 

- az általános tartalékot 500e Ft-ban 

- a céltartalékot 59.838e Ft-ban 

 

     ● hitelműveleteket: 

 - folyószámlahitel felvétel 100.201e Ft-ban 

 - folyószámlahitel törlesztés 100.201e Ft-ban 

 

 a felhalmozási célú bevételt 2.531.692e Ft-ban 

   

 a felhalmozási célú kiadást 2.438.168e Ft-ban 

ebből: 

- a beruházások összegét 1.878.029e Ft-ban 

- a felújítások összegét 524.707e Ft-ban 

- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 35.432e Ft-ban 

 

állapítja meg.” 
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2. § 

 

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát  
 

59.838 ezer Ft összegben 

 

      e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát  

 

   500 ezer Ft összegben állapítja meg. 

 

(3) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal 

való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.” 

 

3. § 

 

 

A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2.; 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14; 15.; 16. és 17. melléklete 

helyébe e rendelet 

1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2.; 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.;10.; 11.;12; 13.; 14.; 15.; 16. és 17. melléklete lép. 

 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén  

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

   

 



Marcali Város Önkormányzatának 
                  Polgármestere     Tel.: 85/501-000 
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.     Fax: 85/501-055 

 

 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 17.)  

önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

/2017. (.) önkormányzati rendeletének 

 

I N D O K O L Á S A  

 

 

A Képviselő-testület a 2/2017. (II.17.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és 

a kiadások összege az év során megváltozott. 

 

 

1.A Rendelet bevételi fő összege 64.084/e Ft-tal nő, a kiadási fő összeg azonos összegű növekedése mellett. 

    

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak 

szükségessé: 

 

- Önkormányzatok működési támogatása nő 

/kiegészítő támogatás, intézményüzemeltetési támogatás, elszámolásból eredő bevétel / 

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz nő 

/ Temetkezési vállalkozástól átvett pénz központi temető urnafal létesítésére / 

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás nő  

/Marcali Keleti Iparterület fejlesztési kiadás növekedése miatt/ 

-Működési bevétel nő 

/ Előző évi storno számlák miatti technikai számlarendezés/ 

        7.727/e Ft 

 

          280/e Ft 

 

10.724/e Ft 

 

45.353/e Ft 

    

- Személyi juttatás nő 

/beruházások átcsoportosításából személyi jellegű kifizetések / 

- Személyi juttatás csökken 

/ tiszteletdíjból Noszlopy Alapítvány részére, valamint sport támogatásra/ 

      53.546/e Ft 

 

          360/e Ft 

- Munkaadói járulék nő 

/beruházásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések járuléka/ 

- Dologi kiadás nő 

/beruházások átcsoportosításából dologi jellegű kifizetések/ 

- Dologi kiadás nő 

/ Előző évi storno számlák miatti technikai számlarendezés 

- Felújítási kiadás nő 

Szakképző Iskola nyílászáró csere 7.573 e Ft, beruházásból átcsoportosítva 416.769 e Ft 

- Beruházási kiadás csökken 

/ átcsoportosítás dologi, személyi jellegű, valamint felújítási kiadásokra, valamint központi 

temetőben urnafal létesítése 656 e Ft/ 

- Tartalék nő 

/ beruházások átcsoportosításából egyéb kifizetések/ 

- Egyéb működési célú támogatás áh.kívülre nő 

/ tiszteletdíjból Noszlopy Alapítvány támogatása. sport támogatás/  

 

 

 

Marcali, 2017. október 5. 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László  

 8.670/e Ft 

 

127.904/e Ft 

 

45.353/e Ft 

 

424.342/e Ft 

 

611.214/e Ft 

 

 

15.483/e Ft 

 

360/e Ft 

 

       

 

       

 

 

       

 

 

 

   



polgármester 

 

           



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A módosítással a tervezetthez lépest a  

ténylegesen megvalósult gazdasági  

események átvezetésére kerül sor 

A költségvetési rendeletbe  

foglalt szabályok  betartásával 

 az önkormányzat működése  

zavartalanul biztosítható és a  

felújítások, beruházások a 

tervezett ütemben  

megvalósíthatók. 

A tervezett beruházások  

megvalósítása megteremti 

 a biztonságosabb 

közlekedés, sport és az 

egészségesebb életmód 

 feltételeit.   

Olyan 

 előírásokat  

tartalmaz,amelyek 

feltétlenül 

szükségesek, az 

 adminisztrációs  

terhek nem  

növekednek. 

Nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei:  
A rendelet módosításával az önkormányzat a vagyongazdálkodására vonatkozó törvényi előírásoknak tesz eleget 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:   Rendelkezésre állnak 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak. 

 

 

 

Rendelkezésre állnak. 

 

 

Rendelkezésre állnak. 

 

 

Rendelkezésre állnak. 
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