
Marcali Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Tel.: 85/501-000  
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

/2018. (.) 

 

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

 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

2/2018. (II.23.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

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

 

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését  

5.924.425 ezer Ft tárgyévi bevétellel, 

5.924.425 ezer Ft tárgyévi kiadással 

 

állapítja meg. 

 

 

Ezen belül: 

 a működési célú bevételt 2.443.876e Ft-ban 

ebből: 

- működőképesség megőrzését szolgáló támogatás  150.000e Ft-ban 

- előző évi költségvetési maradvány 117.037e Ft-ban 

 

 a működési célú kiadásokat 2.464.339 Ft-ban 

ebből: 

- a személyi juttatások kiadásait 542.771e Ft-ban 

- a munkaadókat terhelő járulékokat 109.105e Ft-ban 

- a dologi kiadásokat 706.279e Ft-ban 

- ellátottak pénzbeli juttatásait 44.988e Ft-ban 

- az általános tartalékot 500e Ft-ban 

- a céltartalékot 7.000e Ft-ban 

 

     ● hitelműveleteket: 

 - folyószámlahitel felvétel 250.000e Ft-ban 

 - folyószámlahitel törlesztés 250.000e Ft-ban 

                    

 a felhalmozási célú bevételt 3.480.549e Ft-ban 

ebből 

-Hosszú lejáratú hitel felvétel / kormányzati engedélytől függően/                      300.000e Ft-ban   

 

 a felhalmozási célú kiadást 3.460.086e Ft-ban 

ebből: 

- a beruházások összegét 3.187.975e Ft-ban 

- a felújítások összegét 266.511e Ft-ban 

- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 5.600e Ft-ban 

 

állapítja meg.” 
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2. § 

 

 

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. 

 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén  

 polgármester címzetes főjegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 23.)  

önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

/2018. (.) önkormányzati rendeletének 

 

I N D O K O L Á S A  

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület 2/2018. (II.23.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a 

kiadások összege az év során megváltozott. 

 

 

 

1.A Rendelet bevételi fő összege 71.391/e Ft-tal nő, a kiadási fő összeg azonos összegű növelése mellett. 

  

   

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

szükségessé: 

 

 

- Önkormányzatok működési támogatása nő 

/Szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció, kulturális pótlék nő, állami 

támogatás 2018. évi lemondás-pótigény, lakossági víz és csatorna REKI 

pályázat (általános működési és szociális) / 

  

   13.850/e Ft 

    

-Közhatalmi bevétel nő                                                                                                            

/gépjárműadó, egyéb áruhasználati és szolg.adó/ 

-Működési bevétel nő                                                                     

/Közvetített szolgáltatások bevételei, egyéb működési bevételek / 

-Ingatlan értékesítés bevétele nő 

/Városi utak felújításának fedezete/ 

-Felhalmozási célú önk.támogatás nő 

/Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/ 

        2.380/e Ft 

 

       5.000/e Ft 

 

     50.000/e Ft 

 

         161/e Ft 

 

- Dologi kiadás nő 

/pályázatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, egyéb átcsoportosítás/ 

- Felújítási kiadás nő 

 / Városi utak felújítása /  

-Működési célú támogatás á.h. kívülre nő         

/Lakossági víz és csatornatámogatás pályázati támogatás DRV/ 

-Ellátottak pénzbeli juttatása nő 

/ Rendkívüli szociális pályázat támogatása/ 

-Tartalék csökken 

/előző évi száll. kötelezettség / 

 

 

 

Marcali, 2018. november 16. 

 

 

      13.520/e Ft 

 

     50.000/e Ft 

 

3.883/e Ft 

 

     14.988/e Ft 

       

     11.000/e Ft 

 

      

 

 

      

 

   

   

 Dr. Sütő László 

 polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata 2018. 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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