
88/3/2017. 

Zala Megye Pördeíölde 

Jegyzőkönyv 

Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 1 - 
megtartott nyílt ülésről. 

Rendelet: 

6/2017.(111.2.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szólő 1/2016. (11.14.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

Határozatok 

26/2017(IH.l.) kt. határozat. 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2017. március 1- én 10,°° - 
órakor megtartott nyílt ülésről. 

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Pördefölde, Fő út 13. 

Jelen vannak: Horváth Józsefiié polgármester 
Németh Veronika alpolgármester 
Varga Márta Mária képviselő 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
Tóthné Péter Judit jegyző 

Horváth Józsefiié polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, a jegyzőt. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert az 3 fős testületből 3 fő jelen 
van. 

NAPIREND: 

1. ) Képviselő beiktatása, képviselői eskü 
letétele Előadó: Horváth Józsefiié polgármester 

2. ) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításának megtárgyalása, elfogadása. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

3. ) Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 
Előadó: Horváth Józsefiié polgármester 

4. ) Interpelláció, kérdés 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. ) Képviselő beiktatása, képviselői eskü 
letétele Előadó: Horváth Józsefiié polgármester 

Az előtelj esztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Horváth Józsefné polgármester felkérte Varga Márta Máriát, hogy a képviselő-testület előtt az 
esküt tegye le. 

Varga Márta Mária az esküt letette. 

Esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

2. ) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításának megtárgyalása, elfogadása. 
Előadó: Horváth Józsefiié polgármester 

Az előtelj esztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 



 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 

6/2017.(111.2.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (11.14.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

3. ) Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó: Horváth Jőzsefhé polgármester 

Az előteljesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el. 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

26/2017.(111.1.1 kt határozat 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési terv készítésének 
kötelezettségéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi és elfogadja. 

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

4. ) Interpelláció, kérdés 

 



J E L E N L É T I  I V  

Pördefölde Községi Önkormányzat 

Horváth Józsefné polgármester 

Németh Veronika alpolgármester 

Varga Márta képviselő 

HVB részéről 

Németh Lajosné HVB elnök 

 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Tóthné Péter Judit jegyző 
 



M E G H Í V Ó  

Tisztelettel m e g h í v o m  Önt PÖRDEFÖLDE Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2017. március 1-én,(szerda) 10,°°-órakor, 
tartandó nyílt ülésre. 

Az ülés helye: 

Pördefölde Község Önkormányzata hivatali helyisége Pördefölde, Fő út 13. 

NAPIREND: 
1. ) Képviselő beiktatása, képviselői eskü 
letétele Előadó: Horváth Józsefiié polgármester 

2. ) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításának megtárgyalása, elfogadása. 
Előadó: Horváth Józsefiié polgármester 

3. ) Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása. Előadó: 
Horváth Józsefiié polgármester 

4. ) Interpelláció, kérdés 

Páka, 2017. február 27. 

Tisztelettel: 

 



Előterjesztés: Pördefölde Község Önkormányzata képviselő-testületének 2017. Március 1-jén 
tartandó ülésére 

Tárgy: képviselői megbízás betöltése, képviselői eskü letétele 

Tisztelt képviselő-testület! 

Balikó Istvánná önkormányzati képviselő képviselői megbízatása a képviselő halála miatt 
megszűnt 2017. Február 25 napjával Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 29. § (1) i.) pontjában foglaltak figyelembevételével. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény 21. § (1) bekezdése értelmében, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye 
üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. 

A következő legtöbb szavazatot kapott jelölt a 2014 évi önkormányzati választásokon Varga 
Márta Mária volt (érvényes szavazatainak a száma: 10 db.), aki írásbeli nyilatkozatával 
vállalta a települési képviselői megbízatást. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXXIX tv (továbbÍakban:Mötv.) 
28 §. (2) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzati képviselő a képviselő-testületalakuló 
ülésén, időközi választás esetén a megválasztását követő ülésen a képviselő-testület előtt az 1. 
melléklet szerinti szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír alá. 

Az eskü szövege a következő: 

(A polgármester, az önkormányzati képviselő esküjének szövege) 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hu leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a 
tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a (megye vagy település vagy kerület) 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

A Mötv:32.§ (2) bekezdés j) pontja értelmében az önkormányzati képviselő eskütételét 
követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen. 
Továbbá a Mötv.39.§ (l)-(2) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő 
megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 
Mötv.2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő 
saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti 
vagyonnyilatkozatát. 



A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati 
képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, 
költségtérítést nem kaphat. 

Fentieken túlmenően a Mötv38.§(4) bekezdése értelmében Az önkormányzati képviselő 
megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás 
rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a 
továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére 
irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő- 
testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami 
adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati 
képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, 
amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt 

Fenti tájékoztatatás után az 1. Napirendi pont keretében megkérem Varga Márta Máriát, hogy 
önkormányzati képviselőként tegye le az esküt. 

Páka, 2017. Február 27. 



Eskütételi okmány 

 

„ Én, Varga Márta Mária becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; a képviselői tisztségemből eredő 
feladataimat PÖRDEFÖLDE fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

Pördefölde, 2017. március 1. 

 

 

eskü tevő eskü vevő 



Pördefolde Község Helyi Választási Bizottsága 

A... /2017. jegyzőkönyv 
Jegyzőkönyv 

Készült: Pördefolde község Helyi Választási Bizottságának 2017. március 1-jén az Önkormányzati 
Hivatal, Pördefolde, Fő út 13. szám alatti hivatali helyiségében megtartott üléséről 

Tárgy: képviselő mandátum kiosztása 

Jelen vannak: 

Németh Lajosné HVB elnöke Standovári Jószef HVB elnök-helyettes Horváth Tünde 
Gabriella póttag 

Tóthné Péter Judit jegyző, HVB vezető 

Németh Lajosné HVB elnöke megállapította, hogy a HVB ülése határozatképes, mert a HVB 5 
tagjából 3 tag jelen van. 

Németh Lajosné elnök ismertette, hogy Balikó Istvánná önkormányzati képvisel képviselői 
megbízatása a képviselő halála miatt megszűnt 2017. február 25. napjával Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény29. § (1) i.) pontjában foglaltak 
figyelembevételével. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § 
(1) bekezdése értelmében, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére 
a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. 
2014. október 12. napján megtartott önkormányzati képviselők és polgármester választáson készült, a 
HVB által hitelesített szavazóköri eredmény jegyzőkönyv alapján, az egyéni listán következő legtöbb 
szavazatot Varga Márta Mária érte el, szám-szerint: 10 szavazatot, ezért a fent hivatkozott 
jogszabály szerint eljárva, a HVB-nek az önkormányzati képviselő-halála miatt megüresedett 
önkormányzati képviselői mandátumot Varga Márta Mária független képviselő jelöltnek kell kiadni 
határozatba foglalt döntésével. 

Varga Márta Mária (8956 Pördefolde, Fő u. 38. szám alatti lakos) Pördefolde Község 
Önkormányzata Képviselő-testületében a képviselői megbízatást - írásban foglalt nyilatkozata 
szerint - vállalja, így megnyílik a jogalap a képviselői mandátum, számára való átadására. 

Az önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 28. § (2) bekezdése értelmében a Képviselő-testület előtt eskü tételére és annak megtörténtéről 
okmány aláírására kötelezett. Az önkormányzati képviselői esküt a polgármester olvassa elő. Ennek 
megtörténte után gyakorolhatja képviselői jogosítványait a beiktatott képviselő. Az aláírt 
esküokmányt a képviselő-testület adott ülése jegyzőkönyvéhez csatolni kell. A tisztség betöltését a 
HVB Elnök által aláírt képviselői megbízólevél igazolja, melyet az eskütétel után a testületi ülésen 
vesz kézhez az érintett. 

Fentiek figyelembevételével az elnök javasolta, hogy a helyi választási bizottság Varga Márta Mária 
részére a képviselői mandátumot határozatával adja ki. 

A HVB tagjai részéről hozzászólás, észrevétel nem hangzott el 

A HVB 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



1 /2 017(111.1.).számú HVB.határozata. 

A Pördeföldi Helyi Választási Bizottság - Balikó Istvánná Pördefölde Község Önkormányzata 
önkormányzati képviselő, képviselői megbízatásának 2017. február 25. napjával történő megszűnése 
miatt — megüresedett önkormányzati egyéni képviselői mandátum betöltése érdekében az alábbi 
döntést hozta. 

1) A Pördeföldi Helyi Választási Bizottság rögzíti, hogy az önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2014. október 12. napján megtartott egyéni listás képviselői választás - HVB 
által hitelesített - szavazóköri Összesített eredmény jegyzőkönyvéből megállapítja, hogy 
Pördefölde község egyéni önkormányzati képviselői listáján az elhunyt önkormányzati 
képviselő kiesése miatt legtöbb (10) szavazatot Varga Márta Mária független jelölt (8956, 
Pördefölde, Fő u.38. sz. alatti lakos) érte el, ezért Balikó Istvánné önkormányzati képviselő 
halála miatt megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot az illetékes és hatáskörrel 
rendelkező HVB Varga Márta Mária részére adja át, figyelemmel a Varga Márta Mária 
írásban tett nyilatkozatában foglaltakra is, melyben vállalta Pördefölde Község 
Önkormányzata Képviselő-testületében megüresedett önkormányzati képviselői mandátum 
betöltését, a képviselő tisztség viselését, továbbá arra a tényre támaszkodva, hogy Varga 
Márta Mária továbbra is rendelkezik választójoggal. 

2) Felkéri a HVB az Elnökét arra, hogy Varga Márta Mária önkormányzati képviselői eskü 
letételét követően adja át számára az önkormányzati képviselővé választását igazoló - általa 
aláírt - megbízólevelet. 

3) Felkéri a PördefÖldei HVI Vezetőjét, hogy a település jegyzőjeként ezen határozatban 
foglaltak végrehajtása érdekében szükséges további intézkedéseket tegye meg. 

Határidő : folyamatos 
Felelős: HVI Vezetője 
HVB elnöke 

E határozat ellen a Ve. 224§-a, és a 307/P§(2) bekezdése értelmében döntés meghozatalától számított 
3 napon belül a Zala Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani - 
jogszabálysértésre hivatkozással - Pördefölde Község Helyi Választási Bizottságánál. A fellebbezést 
úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2017. március 4. napján 16-óráig megérkezzen. A Ve. 223. 
§-a figyelembevételével a fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, 
lehet benyújtani. 
A megadott határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek A Ve. 224§-a értelmében tartalmaznia kell: 
a) a kérelem Ve.223. § (3) bekezdése szerinti alapját, 
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - 
postai értesítési címét, 
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar 
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet 
esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
A Ve. 225. §-a értelmében a fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
A Ve.226. §- a értelmében a fellebbezést a választási iroda az ügy Összes iratával a beérkezése napján 
felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz. 



 

A Ve.228 §-a értelmében a c fellebbezésről az annak elbírálására jogosult választási bizottság 
legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon dönt. 
A Ve.230 §-a értelmében a fellebbezés iránti kérelem a választási bizottság, illetve a bíróság 
határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást 
hivatalból folytathatja. 

I n d o k o l á s  

Balikó Istvánná Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagja 2017. február 25.- 
én elhunyt. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény29. § (1) i.) 
pontja értelmében az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik az Önkormányzati képviselő 
halálával. 

Az önkormányzati képviselő halála következtében az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
Pördefölde Község Helyi Választási Bizottságnak gondoskodnia kell a 2014. október 12. napján 
megtartott önkormányzati képviselők és polgármester választáson készült egyéni képviselői 
szavazóköri eredmény jegyzőkönyv általa hitelesített adatai alapján, a megüresedett mandátum 
betöltéséről. 
Az önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) 
bekezdése értelmében: ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a 
legtöbb szavazatot elért jelölt lép. 
A HVB megállapította, hogy a választás napján az általa hitelesített eredmény jegyzőkönyv tanúsága 
szerint a szavazatszám szerinti sorrendben a következő legtöbb (10) szavazatot elért jelölt Varga 
Márta Mária. 
A képviselő jelölt írásban tett nyilatkozatában vállalta Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-
testületében megüresedett önkormányzati képviselői mandátum személyével való betöltését, az 
önkormányzati képviselői tisztség viselését. 
A HVB rögzítette, hogy Varga Márta Mária továbbra is rendelkezik választó joggal. 
A HVB a hivatkozott jogszabályi rendelkezések, és a 2014. október 12. napon megtartott 
önkormányzati képviselői választás szavazóköri eredmény jegyzőkönyve alapján az önkormányzati 
képviselői halála miatt megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot az egyéni listán soron 
következő legtöbb érvényes szavazatot elért Varga Márta Mária (8956, Pördefölde, Fő u 38. szám 
alatti lakos) számára adta ki. AHVB felkérte a HVB Elnökét arra, hogy az önkormányzati képviselő 
eskütételét követően adja át a tisztségébe beiktatott képviselő számára az általa aláírásával hitelesített 
képviselői megbízólevelet. 
A HVB felkérte a Helyi Választási Iroda Vezetőjét, a további tárggyal összefüggő szükséges 
intézkedések megtételére. 
A határozat meghozatala a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény 21. § (1) bekezdésén 
alapszik. 
A jogorvoslati eljárásról szóló tájékoztatás a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
221. § (1) bekezdése, a 223. § és a 224. § (l)-(3) bekezdésén alapul. 

K. m. f. 
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Előterjesztés: Pördefolde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 1-jén 
tartandó képviselő-testületi ülésére 

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.14.) önkormányzati 
rendelet módosítása. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Általános indokolás: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§.(l)-(5) bekezdése 

értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt azzal, hogy 
a képviselő-testület ezen jogkörét a költségvetési rendeletben a polgármester részére átruházhatja. A 
képviselő-testület az Áht. 34§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-
átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti 
időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 
31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi 
önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások 
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a 
képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.14.) önkormányzati rendelet 7.§. (13) 
bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal 
módosítja a költségvetési rendeletét. Tehát a fenti rendelkezések figyelembevételével 2016. évi 
költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál negyedévenként kell a képviselő- 
testület elé terjeszteni, kivéve azokat a kiemelt fontosságú előirányzat-módosításokat, melyek a 
rendelet rendkívüli módosítását igénylik. 
Az év során bekövetkezett gazdasági események indokolják, hogy a képviselő-testület módosítsa a 
2016. évi költségvetését. A következő rész a rendelet módosítás általános és részletes indoklását 
valamint az előzetes hatásvizsgálatot tartalmazza a 2010. évi CXXX. Törvény 17-18.§-ában 
meghatározott előírások figyelembevételével. Kérem, hogy a költségvetési rendelet módosítását a 
hozzá kapcsolódó írásos előterjesztés, indokolás figyelembevételével a képviselő-testület hagyja jóvá. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§.-ában foglaltak 
figyelembevételével a rendelet elfogadása a képviselő-testület kizárólagos hatásköre, elfogadásához a 
képviselők több mint felének jelenléte és a jelenlévők több mint felének igen szavazata szükséges. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését a 1/2016. (11.14.) önkormányzati 
rendeletével 14 941 e Ft bevétellel és kiadással jóváhagyta. Az önkormányzat 2016. évi módosított 
bevételeinek összege 21 664 e Ft, melyből a költségvetési bevételek módosított előirányzatának 
összege 19 375 e Ft. A költségvetési bevételek módosított előirányzatát indokolt lecsökkenteni 393 e 
Ft-tal az alábbi indokok alapján: 

Részletes indokolás: 
I. Költségvetési bevételek módosítása 

l-§- CD 
Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési bevételeinek összegét 18 982 ezer forintban 
javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével: 
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1.SJ2) aJMüködési célú támogatások államháztartáson belülről: 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat összegét indokolt 
lecsökkenteni 266 ezer forinttal az alábbi indokok alapján: 

- Önkormányzatok működési támosatásai: 
Az Önkormányzatok működési támogatások összegét javaslom 266 ezer forinttal lecsökkenteni, az 
alábbiak figyelembevételével: 

• A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 
módosított előirányzatának 1210 e Ft összegét indokolt lecsökkenteni 105 e Ft-tal a 
teljesítési adatok alapján, 

• A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása módosított 2409 e Ft összegét indokolt 
lecsökkenteni 161 e Ft-tal a várható teljesülési adatok alapján. 

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről 2200 e Ft módosított előirányzat 
összegét nem indokolt módosítani. 
Az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről részelőirányzat összegét 2200 e Ft- 
ban javaslom elfogadni. 

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt módosított előirányzat 
összegét 13 331 Ft-ban javaslom elfogadni. 

1.5. (2) b.)Közhatalmi bevételek 
A közhatalmi bevételek módosított 930 e Ft összegű előirányzatát 258 e Ft-tal indokolt módosítani az 
alábbiak alapján: 

A helyi iparűzési adó (értékesítési és forgalmi adók) módosított részelőirányzatának az 
összegét 297 e Ft-tal javaslom lecsökkenteni és a módosított részelőirányzat összegét 303 e 
Ft-ban javaslom elfogadni. 

- Kommunális adó bevétel eredeti előirányzatát 39 e Ft-tal javaslom megnövelni és a módosított 
részelőirányzat összegét 159 e Ft-ban javaslom elfogadni. 
A gépjárműadó és az egyéb közhatalmi bevételünk részelőirányzatainak módosítása nem 
indokolt. 

A közhatalmi bevételek módosított előirányzatának 672 e Ft összegét javaslom elfogadni a teljesített 
adatok alapján. 

A közhatalmi bevételek módosított előirányzatának összegét 672 ezer forintban javaslom 
elfogadni. 

1.5. qi c.)Működési bevétel 
Működési bevételeink módosított előirányzatának 180 e Ft összegét nem indokolt módosítani. 
A működési bevétel módosított előirányzatának az összegét 180 e Ft-ban javaslom elfogadni. 

l. §.(2) d.)Felhalmozási bevétel 
A felhalmozási bevételek módosított előirányzatának 2052 e Ft összegét indokolt 100 e Ft-tal 
megnövelni a teljesítési adatok alapján. 
A felhalmozási bevételek módosított előirányzatának összegét 2 152 e Ft-ban javaslom 
elfogadni. 

l.§.(2) e ^Működési célú átvett pénzeszközök 
A működési célú átvett pénzeszközök 831 e Ft összegű előirányzatát 1 e Ft-tal indokolt módosítani a 
teljesítési adatok alapján. 
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 531 e Ft összegű módosított előirányzatát szükséges 1 e 

Ft-tal megemelni a várható teljesítési adatok alapján. 

A működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának az összegét 832 e Ft-ban 
javaslom elfogadni. 
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l.$.(2) f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 285 e Ft összegű módosított előirányzatát 30 e Ft összeggel 
indokolt megemelni. Ezen belül a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülésének módosított 
előirányzatát szükséges 30 e Ft-tal megemelni. 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának az összegét 315 e Ft-ban 
javaslom elfogadni. 

2. ) Felhalmozási célú támogatásÁH-rt belülről 
- A felhalmozási célú támogatások áh-n belül módosított 1500 e Ft előirányzatát nem indokolt 

módosítani. 
A felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül módosított előirányzatának az összegét 1500 e Ft- 
ban javaslom elfogadni. 

A költségvetési bevételeink 19 375 módosított előirányzatának az összegét 393 e Ft-tal javaslom 
lecsökkenteni, így a módosított előirányzat összegét 18 982 e Ft-ban javaslom elfogadni. 

Javaslom, hogy a képviselő-testület a módosított előirányzatként jóváhagyott 21 644 ezer forint összes 
tárgyévi bevételt és kiadást 21 664 ezer forint összegben hagyja jóvá. 

Javaslom, hogy az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével hagyja jóvá a képviselő- testület 
az önkormányzat 2016. évi költségvetésnek módosítását. 

II. Költségvetési kiadások módosítása 

2§.(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési kiadásainak összegét 21 319 ezer 
forintban javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével: 

2. $. (2) a) Személyi juttatások 
A személyi juttatások 3.717 ezer forint összegű eredeti előirányzatának összegét nem indokolt 
módosítani, így a személyi juttatások módosított előirányzatának az összegét 3.717 e Ft-ban 
javaslom elfogadni. 

2.S.Í2) b) Munkaadót terhelő járulékok 
A munkaadót terhelő járulékok 793 e Ft eredeti előirányzatának összegét nem indokolt módosítani, 
így a munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzatának az összegét 793 e Ft-ban 
javaslom elfogadni. 

2.§.(2) c) Dologi kiadások 
A dologi kiadások 4 843 e Ft módosított előirányzatát 6 e Ft-tal indokolt lecsökkenteni és a módosított 
előirányzatot 4838 e Ft-ban javaslom elfogadni az alábbiak szerint: 

- Készletbeszerzési kiadások módosított 410 e Ft összegű módosított előirányzatát indokolt 
70 e Ft-tal megnövelni a várható teljesítési adatok alapján. 

- Szolgáltatási kiadások módosított 3340 e Ft részelőirányzatot 78 e Ft-tal indokolt 
lecsökkenteni a várható teljesülési adatok figyelembevételével. 

> A közüzemi díjak 600 e Ft összegű módosított előirányzatát szükséges a várható 
teljesítés alapján 150 e Ft-tal megemelni. 

> Karbantartási kiadásaink eredeti előirányzatát le kell csökkentenünk 228 e Ft-tal, 
mivel a tervezett kiadásaink nem teljesülnek ilyen mértékben. 

- A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összegét 2 e Ft-tal indokolt megnövelni, 
mely a kamatkiadások 2 e Ft összegű teljesítésével függ össze. 

A dologi kiadások módosított előirányzatának az összegét 4837 e Ft-ban javaslom elfogadni. 
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2. 8. (2) d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai 1340 e Ft módosított előirányzatát indokolt 1 e Ft-tal megemelni. 
A családi támogatások 81 e Ft összegű módosított előirányzatát 1 e Ft-tal szükséges megemelni, 
mivel a kifizetett segély összege meghaladta az előirányzat összegét. 

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak módosított előirányzat összegét 1341 e Ft-ban javaslom 
elfogadni. 

2.8. (2) e) Esvéb működési célú kiadások 
Az egyéb működési célú kiadások 4759 e Ft módosított előirányzatát 5 e Ft-tal indokolt megemelni 
az alábbiak szerint: 

• Elvonások és befizetések 789 e Ft összegű módosított előirányzatát indokolt 5 e Ft-tal 
megnövelni, mely a visszafizetett támogatások után felszámított kamatkiadás összege. 

A egyéb működési célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 4 764 e Ft-ban 
javaslom elfogadni. 

2.S.Q) f.) Felújítások 
A felújítások 3735 e Ft összegű módosított előirányzatát indokolt módosítani, és a felújítások 
módosított előirányzatának az összegét 2 863 e Ft-ban javaslom elfogadni. 

- önkormányzatunk ravatalozó felújítására tervezett összege nem teljesül várhatóan az év 
során, így a ravatalozóra tervezett felújítási kiadásainkat 872 e Ft-tal lecsökkentjük. 

A felújítások módosított előirányzatának összegét 2 863 e Ft-ban javaslom elfogadni. 

2.8. (2) e) Beruházások 
A beruházások 306 e Ft összegű módosított előirányzatát indokolt módosítani, a beruházások 
módosított előirányzatának az összegét 1178 e Ft-ban javaslom elfogadni az alábbi indok alapján: 

- önkormányzatunk 872 e Ft összegben játszótéri eszközöket vásárolt, melynek módosított 
előirányzatát meg kell terveznünk. 

A beruházások módosított előirányzatának az összegét 1 178 e Ft-ban javaslom elfogadni. 

2.8. (2) h) Esvéb felhalmozási célú kiadások 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások 1826 e Ft módosított előirányzatának összegét nem indokolt 
módosítani, így az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 1826 
e Ft-ban javaslom elfogadni. 

3. § Az Önkormányzat 2016 évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlege 
Az önkormányzat 2016 évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételinek egyenlegének 
összegét 2337 ezer forintban javaslom elfogadni, mely az eredeti előirányzathoz képest 395 ezer 
forint összegű növekedést jelent. A módosítás indoka, hogy a költségvetési bevételeleink és 
kiadásaink összegei az előző paragrafusokban részletezettek szerint módosultak, mely meghatározza 
az egyenlegünk alakulását. A költségvetési bevételeink 393 e forinttal kerültek csökkentésre, a 
költségvetési kiadásaink nem fognak várhatóan változni. A működési bevételek és kiadások 
egyenlegének módosított összegét 437 e forintban, míg a felhalmozási bevételek és kiadások 
egyenlegét 1900 e forintban javaslom jóváhagyni. 

Az önkormányzat 2016. évi módosított kiadásainak és bevételinek egyenlegének 
összegét 2337 ezer forintban javaslom elfogadni. 

III. Finanszírozási bevételek 
4. §(1) A 2016 évi költségvetési hiány belső finanszírozása 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló előző évi 2289 
e Ft összegű költségvetési maradvány nem indokolt módosítani. 
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A finanszírozási célú bevételek módosított előirányzatának az összegét 2.289 e Ft-ban javaslom 
elfogadni. 

4.8(21 Államháztartáson belüli megelőlegezések 
Államháztartáson belüli megelőlegezések összege nem került megtervezésre. Ezen módosított 
előirányzat összegét javaslom 393 e Ft-ban elfogadni és jóváhagyni, mely összeg a 2017. évi állami 
támogatás előlege. 
A finanszírozási célú bevételek módosított előirányzatának 2289 e Ft összegét javaslom 393 e 
Ft-tal megemelni és a módosított előirányzat összegét 2682 e Ft-ban javaslom elfogadni. 

IV. Finanszírozási Kiadások 
4.8 (3) Az Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetésének összege Az 
önkormányzat 2016. évi Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének 
345 e Ft eredeti előirányzatát nem indokolt módosítani. 

A finanszírozási célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 345 e Ft-ban javaslom 
elfogadni. 

4.8(41 Az önkormányzat 2016 évi tárgyévi módosított bevételeinek és kiadásainak összege 

A költségvetési kiadások és bevételek, valamint a finanszírozási kiadások és bevételek 
módosított előirányzatának figyelembevételével a tárgyévi kiadások és bevételek módosított 
előirányzatának az összegét 21 664 e Ft-ban javaslom elfogadni. 

5.8. Záró a rendelkezések 
A rendelet hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a módosuló mellékleteket 
tartalmazza. 

A javasolt szabályozással az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangját az 
önkormányzat biztosítja. 

Előzetes hatásvizsgálat 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§.(1) bekezdése alapján 

A rendelet-tervezet címe: 
Pördefölde Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2017. (III.2.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.14.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról. 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 
Az évközben bekövetkezett gazdasági események indokolják a költségvetési rendelet felülvizsgálatát. 
A módosítással biztosítható, hogy a költségvetésben a teljesített adatok igazodjanak az 
előirányzatokhoz, és ne kerüljön sor előirányzat túllépésre, valamint előirányzat nélküli teljesítésre. 
Az előirányzat módosítások lehetővé teszik, hogy a képviselőtestület és a rendelet kihirdetése útján a 
lakosság tájékoztatást kapjon az önkormányzat valós gazdasági helyzetéről. A költségvetés 
módosítása meghatározza a képviselőtestület gazdálkodásra kiható döntéseit az év hátralévő részében. 

Környezeti, egészségi következményei: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek 
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Egyéb hatás: 
A rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016.(11.14 .) 
önkormányzati rendelet 7.§. (13) bekezdésében valamint 2011. évi CXCV. Törvény 34.§.(1) 
bekezdésében foglaltaknak való megfelelés illetve ezen jogszabályokkal történő összhang biztosítása. 

A rendelet megalkotása, elmaradása esetén várható következmény: 
Előirányzat túllépés, és előirányzat nélküli teljesítés, valamint törvényességi észrevétel. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a szükséges 
mértékben rendelkezésre állnak. A pénzügyi csoport kellő szakmai felkészültséggel rendelkezik a 
rendelet alkalmazásához. A rendelet pedig kellő információt biztosít a képviselő- testület és a hivatal 
részére a rendelet végrehajtásához. A rendelet tervezet a ténylegesen várható bevételek és kiadások 
meg nem tervezett összegével került módosításra. így a teljesítéshez a pénzügyi feltételek 
biztosítottak. 

Kérem, hogy a részletes indoklásban meghatározottak figyelembevételével a képviselő-testület 
hagyja jóvá az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 6/2017.(111.2.) 
önkormányzati rendeletét. 

Páka, 2017. Február 27. 
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Pördefölde Község Önkormányzata képviselő-testületének 
6/2017.(111.2.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
1/2016. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Pördefölde Község 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: 

l.§ 

A rendelet 2.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési bevételi főösszege: 

18 982 e Ft 
azaz Tizennyolcezer-kilencszáznyolcvankettő ezer forint 

(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 
 

eredeti I. mód 
adat ezer Ft-

ban II.mód III. 
 

a.) Működési célú támogatás ÁH-n belülről 
előirányzat előirányzat előirányzat előír. 
10 894 11 036 13 597 13 331 

b.) Közhatalmi bevétel 930 930 930 672 
c.) Működési bevétel 10 110 180 180 
d.) Felhalmozási bevétel 235 2 052 2052 2 152 
e.) Működési célú átvett pénzeszközök 300 831 831 832 
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 285 285 285 315 
g.) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről 0 0 1500 1500 

2-§ 

A rendelet 3.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési kiadási főösszege: 

21 319 e Ft 
azaz huszonegyezer-háromszáztizenkilenc ezer Ft 

(2) A költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 
 

eredeti I módosított II. 
adat ezer Ft-ban 

módosított Ill.módosított 
 előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 
a) Személyi juttatások 3 717 3 717 3717 3 717 
b.) Munkaadókat terh jár és szocho 793 793 793 793 
c.) Dologi kiadások 3 955 3 841 4843 4 837 
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 210 1 210 1340 1 341 
e.) Egyéb működési célú kiadások 2 686 3 476 4759 4 764 
f.) Felújítások 2 235 2 235 3735 2 863 
g.) Beruházási kiadások 0 90 306 1 178 
h.) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 1 826 1826 1 826 



A rendelet 4.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételeinek 
egyenlege: 

2 337 e Ft 
azaz Kettőezer-háromszázharminchét ezer Ft, melyből 

adat ezer Ft-ban 
eredeti 

előirányzat 
a. ) a módosított működési bevételek kiadások egyenlege 227 
b.  ) a 

ód í  f lh l á i b é l k ki dá k l  1715 

I mód II. mód Ill.mód 
előir előír előír 130
 257 437 
1814 1687 1900 

4-§ 

A rendelet 5.§. bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló előző évi 
költségvetési maradvány : 

2289 e Ft 
azaz kettőezer-kettőszáznyolcvankilenc ezer Ft, mely felhalmozási célú költségvetési maradvány 

(2) Az önkormányzat módosított Államháztartáson belüli megelőlegezésének összege 

393 e Ft 
azaz Háromszázkilencvenhárom ezer Ft 

Finanszírozási kiadások, melyből 
a.) működési célú finanszírozási bevételek 

eredeti 
előirányzat 

adat ezer Ft-ban 
I. II. III. 
módosított előirányzat 

0 0 0 393 

(3) Az önkormányzat 2016. évi Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének 
összege 

345 e Ft 
azaz Háromszáznegyvenőt ezer Ft 

Finanszírozási kiadások, melyből 
a.) működési célú finanszírozási kiadások 345 e Ft 

(4) Az önkormányzat 2016. évi módosított 

eredeti 
előirányzat 

Tárgyévi kiadásai 14 941 
Tárgyévi bevételei 14 941 

adat ezer Ft-ban 
I módosított II. módosított III. módosított 

előirányzat előirányzat előirányzat 
17 533 21664 21664 
17 533 21664 21664 



5.§. 

Záró rendelkezések 

(1.) A rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 8.; 11. mellékletei hatályukat vesztik és helyükbe az ezen 
rendelet 1.; 2.; 3.;4.; 5.; 6.; 8.; 11. melléklete lép. 
(2.) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 
(3.) A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
(4.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Páka, 2017 máTP.ins 1 

 

 

 

Polgármester Jegyző 



Pördefölde Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés III. módosításának módosított tételei 

Bevételek Kerekítés e 
Ft-ban 

Kiadások Kerekítés e s.sz. megnevezés összeg s.sz. megnevezés összeg 
 KQltsSovfl^ii bevétel Ft  Költségvetési kladas Ft  

        

1. Működési célú támogatások áh-n belülről  - 1. Dologi kiadások  
- 

 Önkormányzatok működési támogatásai  -  Készletbeszerzés  - 

B113 
Települési önkormányzatok szociális és 
gyermekjóléti feladatainak támogatása 105 086 - 105 K312 - Üzemeltetési anyagok 70 000 70 

B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 160 960 - 161  Szolgáltatási kiadások  
- 

   - K331 - Közüzemi díjak 150 000 150 
2. Közhatalmi bevételek  - K334 - karbantartás 228 000 - 228 

 - Kommunális adó bevételek 39 200 39  Különféle befizetések és egyéb dologi  - 
 - iparűzési adó bevétel - 296 661 - 297 K353 - kamatkiadások 1 968 2 
   -    - 

3 Működési célú átvett pénzeszköz  - 2. Egyéb működési kiadások  
- 

 Egyéb műk c átvett pénzeszk váll. 1 000 1  Elvonások és befizetések 5 032 5 
   -    - 

4 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  - 3. Beruházások  - 
 Felh c visszatérítendő támogatások 30 000 30  Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 686 000 686 
   -  wa 186 000 186 

5 Felhalmozási bevételek  - 4. Felújítások   

 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 100 000 100  Ingatlanok felújítása 686 000 - 686 
     Áfa 186 000 - 186 
       - 
    5 Ellátottak pénzbeli jutt  - 
     Családi támogatások 1 000 1 
 Finanszírozási bovötfil  -  Finanszírozási kiadás  - 

5 Államháztartáson belüli megelőlegezések 392 507 393    - 
 Összesen: - -  Összesen: - - 

Megállapította 6/2017.(111.2.) önk.rendelet. Hatályos 2017.111.3-tól 



1. melléklet Pördefölde Község önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III.2) önkormányzati 

rendeletéhez Pördefölde Község Önkormányzata 2016. évi III. módosított költségvetési 
mérlege közgazdasági tagolásban 

adat ezer Ft-ban 
 

kötelezd feladat oitl int vállalt 
feladat 

2016. évi eredeti 
efSitányzat 

összesen 
kötelezőfeladat önkén t vállalt 

feladat 
11. módosított 
előtt ányr.at mértékű kötelezdfeladat ónként vállalt 

feladat 
111. módosított 

előhánizat 

I. Működési célú bevételek           

1.) Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 10 894 0 10 894 13 597 0 13 597 

 

13 331 0 13 331 
2.) Közhatalmi bevételek 100 830 930 100 830 930 ::'8 100 572 672 
3.) Működési bevételek  

10 10 100 80 180  100 80 180 
4.) Működési célú átvett pénzeszközök  300 300 531 300 831 1 532 300 832 

Költségvetési műk. bevételei összesen: 10 994 1140 12134 14328 1210 15 538 -Sá 14 063 952 15 015 
Finanszírozási bevételek           

5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, 
visszatérülése 

  
0   

0 
   

0 
6.) Előző év költségvetési maradványának 
igénybevétele 0 

 

0 0 
 

0 
 

0 
 

0 
7.)Áh-n belüli megelőlegezései^^ 0  0 0  0  393  393 
MŰKÖDÉSI CÉL 0 BE l ÉTELEK OSSZ. 10 994 1 110 12 134 14320 1210 15 538 -ISO 14 456 952 15 408 
II. Felhalmozási célú bevételek           

1.) Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről 

  

0 1 500 
 

1 500 
 

1500 
 

1 500 
2.) Közhatalmi bevételek   0   0 

m 
  0 

3.) Felhalmozási bevételek  235 235  2 052 2 052  2 152 2 152 
4.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  285 285  285 285 JÓ  315 315 

Költségvetési felhőim, bevételei összesen: 0 S20 520 1500 2 337 3 837 139 1500 2467 3 967 
Finanszírozási hevételek           

5.1 Hitel- és kölcsön igénybevétele   0   0    0 
6.) Előző év költségvetési maradványának 
igénybevétele 

 

2 287 2 287 
 

2 289 2 289 
  

2 289 2 289 
FELHALMOZÁSI CÉL ŰB£ TÉTELEK ÖSSZESES: 0 2007 2 39? tm 4 626 6 126 ISO 1500 4 756 6256 

ONRORMLVrZlI ÖSSZESES: 10 994 1947 11941 11820 5 836 21 664 é1 15 956 5 708 21661 
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Megnevezés kötelező feladat ónként vállait 
feladat 

2016. év! etedet! 
elMtdmzat 
összesen 

kötelez# feladat önként vállalt 
feladói 

TI. módosított 
előirányzat 

Módosítás 
mérték,' kötelezi?feladat ónként vattait 

feladat 
111. módosított 

előirányzat 

1. Működési célú kiadások 
          

1.) Személyi juttatások 3 717  3 717 3 717  3 717 ' 3 717  3 717 
2.j Munkaadói járulékok 793  793 793  793  793  793 
3.) Dologi kiadások 3 955  3 955 4 843  4 843 -fi 4 837  4 837 
4.) Ellátottak pénzbeli juttatása 1 210  1210 1 340  1 340 1 1 341  1 341 
5.) Egyéb működési kiadások 1 473 1213 2 686 3 546 I 213 4 759 5 3 551 1 213 4 764 

Költségvetési műk, kiadásai összesen: 11148 1213 12361 14239 1213 15 452 " 14239 1213 15 452 
6.) Pénzforgalom nélküli kiadás   0   0    0 
7.) Hitel- és kölcsön folyósítás   0   0    0 
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések 
visszafizetése 345 

 

345 345 
 

345 
 

345 
 

345 
MŰKÖDÉSI CÉL Ű KIADÁSOK ÚSSZ; 11491 1 213 12 W 14S84 1213 15 797 n 14 584 Tdu 1.5 797 
II. Felhalmozási célú kiadások           

1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások   0  1 826 1 826   1 826 1 826 
2.) Beruházás   0  306 306 877 872 306 1 178 
3.) Felújítás  2 235 2 235 1 500 2 235 3 735 ■87; 1 500 1 363 2 863 
4.) Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök folyósítása ÁH-n 

 

  

0 
  

0 
   

0 
Költségvetési felit, célú kiadásai összesen: 0 2 235 2 235 1500 4367 5 867 ff 2 372 3 495 5 867 

Finanszírozási kiadások           

5.) Hitel- és kölcsön törlesztések,lízing   0   0    0 
FELHALMOZÁSI CÉL Ú KI íDÁSOk ÖSSZESEN: 0 2235 2 315 1 500 4367 5 867 k 2372 3 495 5 867 
ONKORMÁNJZá T ÖSSZESEN: 11491 3 148 14 941 16084 5 580 21664 0 16 986 4 708 21664 
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2. melléklet Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. {III.2) önkormányzati rendeletéhez 

PÖRDEFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2016. ÉVI Hl. MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE 

BEVÉTELEK 
adat ezer forintban 

Rovat 
száma Megnevezés 

2016. évi 
előirányzat 

tervezet 

I. módosított 
előirányzat 

II. 
módosított 
előirányzót 

módosítás 
mértéke 

III. 
módosított 
előirányzat 

B BEVÉTELEK      

Bt Működési célú támogatások áihtmházjartáson belülről      

Bll Önkormányzatok működési támogatásai      

Bili Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 6 507 6 507 6 578  6 578 
B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 

támogatása 1 210 1 210 1 210 m 1 105 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 1 200 1200  

1 200 
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása  

- 2 409 tfti 2 248 
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 977 2 119 2 200  

2 200 
 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 10 894 11 036 13 597 266 13 331 

B2 Felhalmozást célú támogatások államháztartáson belülről      

B21 Felhalmozási célú önkormányratUámogatás_   
! 500  

1 500 
 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen - - 1$M -  

B3 Közhatalmi bevételek      

B34 Vagyoni típusú adók      

B34 Magánszemély kommunális adója 120 120 120 .19 159 
B35 Termékek és szolgáltatások adói  -   

- 
B351 Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó) 700 700 600 29’ 303 
B354 Gépjárműadók 100 100 200 _BL—g- _ 200 

B36 Egyéb közhatalmi bevételek 10 10 10  10 
 

Közhatalmi bevételek összesen 930 930 930 2S8 672 
B4 Működési bevételek      

B402 Szolgáltatások ellenértéké   
70  

70 
B40
B 

Kamatbevételek 10 10 10  
10 

B411 Egyéb működési bevételek  
100 100  

100 
 

Működési bevételek összesen 10 110 180 
 

180 
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B5 Felhalmozási bevételek      

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 235 2 052 2 052 (00 2 152 
 

Felhalmozási bevételek összesen 235 :»<: 2052 m : / 52 
B6 Működést célú dtí'ettpénzeszközök      

B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről 300 300 300 

 

300 

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  531 531 1 532 
 

Működési célú átvett pénzeszközök összesen 300 831 831 / 832 
B7 Felhalmozási tHá átvett pénzeszközök      

B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről 285 285 285 30 315 

 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 285 285 285  

315 
B1-B7 Költségvetési bevételek 12 654 15244 19 375 - 393 18 982 

B8 Finanszírozási bevitelek      

BS1 Belföldi finanszírozás bevételei      

B813 Maradvány igénybevétele 2 287 2 289 2 289  2 289 
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezései^   

- ! 391 393 
 

Finanszírozási bevételek összesen - 2 289 2 289 393 2 682 
 

BEI ÉTELEK ÖSSZESEK: 12 054 17 533 21 604 - 21 064 
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3. melléklet Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (IH.2) önkormányzati rendeletéhez 
PÖRDEFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2016. ÉVI Hl. MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE 

KIADÁSOK 
adat ezer Ft-ban 

Rovat 
száma Megnevezés 2016. évi 

előirányzat 
tervezet 

I. módosítóit 
előirányzat 

II. 
módosított 
előirányzat 

módosító* 
mértéke 

in. 
módosított 
előirányzat 

KI  Személyi juttatások      

Kll  Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 092 2 092 2 092 - 2 092 
 KI 101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 900 1 900 1 900  1 900 
 KI 107 Béren kívüli juttatások 192 192 192  192 

K12  Külső személyi juttatások 1625 1 625 1 625 - 1625 
 K121 Választott tisztségviselők személyiiuttatásíi 1 625 1 625 1 625  1 625 
  Személyi juttatások összesen 3 717 3 717 3 717 » 3 717 

K2  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 793 79J 793 793 
K3  Dologi kiadások      

K31  Készletbeszerzés 500 410 410 70 480 
 K311 Szakmai anyagok beszerzése - - -  - 
 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 500 410 410 70 480 

K32  Kommunikációs szolgáltatások 136 136 136  136 
 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 86 86 86  86 
 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 50 50 50  50 

K33  Szolgáltatási kiadások 2 551 2 551 3 340 - 7Í 3 262 
 K331 Közüzemi dijak 600 600 600 150 750 
 K332 Vásárolt élelmezés   232  232 
 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 511 1 511 1 511 :HK 1 283 
 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 150 150 150  150 
 K337 Egyéb szolgáltatások 290 290 847  847 

K35  Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 768 744 957 2 959 
 K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 768 744 957  957 

K353 Kamatkiadások    T 2 
  Dologi kiadások 3 955 3 841 4 843 t> 4 837 

K4  Ellátottak pénzbeli futtatásai      

K42  Családi támogatások   81 i 82 
K48  Egyéb nem intézményi ellátások 1 210 1 210 1 259  1 259 

  
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 210 1210 1 340  ________ L_ 1341 
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K5  Egyéb működési célú kiadások      

 K502 Elvonások és befizetések  789 789 ^ 5 794 
  Működési célú pénzászköz átadás  - -  _ 
 K506  ÁH-n belülre 1473 1 474 1 474  1 474 
 K511  ÁH-n kívülre 1 013 1 013 2 296  2 296 
 K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósítása 200 200 200  200 
  Egyéb működési célú kiadások 2 686 3 476 4 759 5 4 764 

k6  Beruházások      

 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  90 260 686 946 
 K67 ÁFA   46 186 232 
  Beruházási kiadások  ;PÍI Jüo 872 1 1 78 

K7  Felújítások      

 K71 Ingatlanok felújítása 1 760 1 760 3 122 6*6 2 436 
 K74 ÁFA 475 475 613 186 427 
  Felújítási kiadások 2 235 2 235 3 735 ÜTI 2 863 

K8  Egyéb felhalmozási célú kiadások      

 K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások      

   ÁH-n kívülre  1 SI7 1 817  1 817 
   ÁH-n belülre  0 9  9 
  Egyéb felhalmozási célú kiadások  ! i.m . - ! 826 
  

KiHtséj*veiísi kiadásuk 14 5% r is* 21 319 - 21 319 
 K9 Ilmnszíro^ási kiadások      

 K914 Államháztarrason belüli megelőlegezések visszafizetése 345 345 345  345 
  Finanszírozási kiadások összesen 345 345 345 - 345 
  ÁM DASOK ÖSSZESEN: 14941 17 533 21 bű4 - 21 6b4 
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4. melléklet Pördefölde Község önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. {III.2) önkormányzati rendeletéhez 

Pördefölde Község Önkormányzata 
2016. évi módosított támogatások, kiegészítések 

adatok Ft-ban 

Hozzájárulás jogi:íme lifKÉwr HtltUlfl'i \ormailtti f-r-r" 
jn-V F I tHlíiltltílisM flVLÍit/dfitfitf ft müJininn 

mérnie 
fii. .Iti UJni'h r/t htrmíjdtulii 

H 
1. A helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatása 

       

I.l.b.) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás        

 

ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok támogatása 

 

36,80 22 300 Ft/hektár 820 640 820 640 
 

820 640 
 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása  1,70 320 000 Ft/ km 544 000 544 000  544 000 
 

be) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 
támogatása 

 

1 449 69 Ft/m2 100 000 100 000 
 

100 000 
 bd) Közutak fenntartásának támogatása  0,81 227 000 Ft/km 183 870 183 870  183 870 
1.1.c.) Egyéb önkormányzati faladatok támogatása 70   5 000 000 5 000 000  5 000 000 
V.l.l. kiegészítés 1.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés 70   -141 616 -70 808  -70 808 

= A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 5 506 894 6 577 702 - 6 577 702 
    

ÜL Települési önkormányzatok szociális, 
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása 

       

111.1
 

Pénzbeli szociális ellátások        

III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 70   916 244 916 244  916 244 
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása        

 

III.5.C.) Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étk. 
 

516 nap 570 Ft/nap 294 120 294 120 -105 450 188 670 
™'i elenUlési Onkorni jnszniíik yzneiáhs, cvt ímefejúfétf tevi fdadshiii<. 1 2“D3K4 1 2103*4 - 105 450 1 í 04 314 
    

IV. A települési önkormányzatok kulturális 
feladatainak támogatása 

       

IV. 1J -Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és 70   1 200 000 1 200 000  1 200 000 
i= A irk-piiléti önkúnTÜMiVxák'k Kulturális fe! adata in nk tanittgntilsa összesen: 1 200 000 1 200 000 y 1 200 000 
    

helyi ön forrni ii\7üt'.,k áh alános tnűküilc&űiKko ágazaii lein [tataiunk ldJur?gntaí:i: JjiSlt^SS H OKH útin -1115450 SS&Uü 
< 
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5. melléklet Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III.2) önkormányzati rendeletéhez 

Pördefölde Község Önkormányzata 2016. évi módosított költségvetés III. módosított bevételi előirányzatai 
kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként 

adat ezer forintban 

Karjmin>zaíi ímköó K ölfsfg’. elés i f ic >éi< tik líiuni/ir   

  •VI itt Mái 
céSü 

táraaitStAwk 
fcJkí-íi Wi-/51 

. 

IcUnlisn^i-M 
tüu 

fit* jf'nrisü!- li 
t-rt fcríalftí 

KTL,? 
,4tJftrti bt', 

líttiík 
rtű'-üdíii 
bt># f:>k 

■ 
I. 

ífcitilTÍFTÍfhí 
bcvcítli k itrtít 

pcnrozkOziík 

1 L III itlj.n ifit 
uMŰ rifiíd |ic 
iuj.>zki>/lJW 

Maradi jfK isiim 
Kn rlrítí 

1- [íyÉh 
filuntvk ■ * 

4U ln'l Cl< 1 

íj'vzwea: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 
jogalkotó és általános igazgatási tev. 119 

    

300 285 
  

704 
 Kölcsön vásártér. tá&toS&'S          

30 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodóssal 

kapcsolatos feladatok 
    

235 
    

235 

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi 
költségvetéssel 11 397 1500 

       

12 897 
 7. :-v.:7 a.-t^ikwulinyaaí'Sl; s*»*taíls»• Háísü 

íVfcklafnllSai Mi         
105 

 
TJ.ií; i önki-rmim,,,i,ik knaaésfcföi L- 161         

161 
 

■V'lur'hjt'tSí-díOí': iwíCli JRcíPrlAlcpaJísek í        yrs 393 
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek        

2 289  
2 289 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 977         
1 977 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
   

170 1 817 531 
   

2 518 
 tsr^y ói a tekesllés     IWjl     

100 
 r n h/f:tt EM? nz~~ikív      i    1 

104051 Erzsébet utalvány 
felhasználása 81         

81 
072311 Fogorvosi alapellátás 5         5 
074031 

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
18 

        

18 

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható 
bevételei ÁH-n kívülről 

  

930 10 
     

940 
 

- Crtékejfüési és forgat#ásták   
-. 257       

297 
 

- kommunállsvadö          
39 

 
J : H vnv1 rj m  1 w  47? t»0   Jtil  tfS   
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6. melléklet Pördefölde Község önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III.2) önkormányzati rendeletéhez 

Pördefölde Község Önkormányzata 2016. évi III. módosított költségvetés kiadási előirányzatai 
kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként 

adat ezer forintban 

Kormány/ati funkció 
 

nilnilijjr liléit 
 

. 
JVATA Mruiu^fíi SítaiíM 

julialiviL 

MnnL»t)tik*i 
ictturlfl 

JirilMil* t* 
WKliin 
hj.artr. 

MiKÍAtó
k 

1 IIIUI'UAL 
pktubrll 
j Ilit* télit 

mii kftlétl 
célé 

ki lilétől. 

UrrulilllMil MéjltémU 
r.ajéti 

fílliiilmii- 
(fai cHé 
Wniljitok 

niiMiHlthniii
l 

Llöili* 

Kinti 
lUví. 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége I 625 439 216 

 

1270 
    

3 550 

013320 Köztemető fenntartás és működtetés   
99    

3 085   
3 184 

 — -t J. . v.-       im   872 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 
         

- 

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi 
költségvetéssel 

        

345 345 

018020 Központi költésgvetési befizetések     789     789 
 

- egyéb elvonások, befizetések 
    Hl

 

    

5 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 092 322 10       2 424 
045160 

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
  

848 
   

650 
  

1 498 
 :it. módosítás ■ Üzemeltetési anyag    .........  ......        70 
 

Hl. módosítás - Vizdlj          
150 

jut. módosítás - karbantarts   323       228 
 Hl módosítás kamatkiadás   

2       2 
 J ár sióié rí lüzktiök vái      i’S6    686 
 Beruházás          

186 
064010 Közvilágítás   254       254 
066010 Zöldterü 1 et-keze lés   350       350 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások   

1 414  
I 283 306  

1 817  
4 820 
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072111 Háziorvosi alapellátás     
260     

260 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás     

84     
84 

072311 Fogorvosi alapellátás     
70   

7  
77 

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás     
3     

3 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás     

39   
2  

41 
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 
 

32 1 357 
      

1 389 

082044 Könyvtári szolgáltatások          - 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés   

295       
295 

104051 Erzsébet utalvány felhasználása    
81      

81 
 tíí ni' 1 isft :.    1      

1 
107051 Szociális étkeztetés     

8     
8 

107052 Házi segítségnyújtás          
- 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás     
263     

263 
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 

támogatások 
   

1259 690 
    

1949 
 lat rctrri: 

 ------------------------------------------------------  ---  ---* 
f 7l~ Ttf  ( S4Í l ti* 1 m  |í_ t AJfi | Jíí Mi 
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8. melléklet Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. {III.2) önkormányzati rendeletéhez 

Pördefölde Község Önkormányzata 
2016. évi III. módosított költségvetésének felhalmozási kiadásai 

adat ezer forintban 
 II. módosított előirányzat  II. módosított előirányzat 

Cím 
szám Feladat Megnevezése 

beruházást kiadások felújítási kiadások |  

összes 
felhalmoz 

ást 
kiadás mód entitás 

nXififtia 

beruházási kiadások felújítási kiadások 
finsnszíro 

zási 
kiadások 

összes 
Mhalmoz 

áai 
kiadás 

beruházás 
1 célú 
kiadás 

beruházási 
célú 

támogatás 
értékű 
kiadás 

felújítási 
célú 

kiadás 

felújítási 
célú 

támogat
ás 
értékű 

  

fmansziro 
zási 

kiadások 
beruházás 

i célú 
kiadás 

beruházási 
célú 

támogatás 
értékű 
kiadás 

felújítási 
célú 

kiadás 

felújítási 
célú 

támogatás 
értékű 
kiadás 

1, Üli 320 - Kóztumutő'lenntartas ca működ totós 
  ' í|          

 

Ravatalozó felújítás 
  

2 235 
I 
 

2 235 -872 
  

1 363 
  

1 363 
 Ravatalozó felújítás - adósságkonszolidációs 

pályázat 
  650 I  850    850   850 

 fíwfato hidak. aíagutax iizemnltetesc, | fönntartás,! ||            

1 
 

Kossuth út felújítás 
  

650 
      

650 
   

. Csépel ée nővédelmi egészségügyi 
07403i■ 

íítwdoráí 
             

 

2015 évi beszámoló elszámolás 
 

2 
   

2 
  

2 
   

2  

0 72311 fngorjüii úljpHIüíaí 
            

 

2015. évi beszámoló elszámolás 
 

7 
   

7 
  

7 
  

7 
 3 M v*'hi •, k^íiéggaedálkodást vb              

 

KPA kötelezettség 
   

1817 
 

1 817 
    

1817 
 

1 817 
 

Játszótéri eszközök vásárlása 
      

$71 872 
    

872 
 

egyéb tárgyieszköz beszerzés 90 
    

90 
 

90 
    

90 
 

Bozótvágó, láncfűrész vásárlás 216 
    

216 
 

216 
    

216 
Összesen. 306 9 3 7 35 1 617 - 5217 . 1 178 9 2 863 t 817  5 217 
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11. melléklet Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. {III.2) önkormányzati rendeletéhez 

Pördefölde Község Önkormányzata 2016. évi III. módosított költségvetésének előirányzat-felhasználási terve 

adat ezer forintban 
 Bevételek Január 

Február 

M
árcius 

Á
prilis 

M
ájus 

Június 

Július 

A
ugusztus 

Szeptem
be

r O
któber 

N
ovem

ber 

D
ecem

ber 

összesen 

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1110 1111 1110 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1112 13331 
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről 
           1500 1500 

B3 Közhatalmi bevételek   287  5    375  5  672 
B4 Működési bevételek    30  30  70  40  10 180 
B5 Felhalmozási bevételek    235        1917 2152 
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 25 556 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 832 
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 315 
B8 Finanszírozási bevételek     2289       393 2682 
 Bevételek összesen 1160 1692 1447 1426 3455 1191 1161 1231 1536 1206 1171 4988 21664 
 Kiadások 

Január 

Február 

M
árcius 

Á
prilis 

M
ájus 

Június 

Július 

A
ugusztus 

Szeptem
b

er 

O
któber 

N
ovem

ber 

D
ecem

ber 

összesen 

KI  Személyi juttatások 309 309 310 310 310 310 310 310 310 310 310 309 3717 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 793 
K3 Dologi kiadások 335 365 365 444 430 430 430 430 430 430 424 324 4837 
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 100 100 100 100 100 100 120 140 141 140 1341 
K5 Egyéb működési célú kiadások  1203 258  672 26  670 1263  672  4764 
K6 Beruházások    90    217    871 1178 
K7 Felújítások      1000  363    1500 2863 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások      9      1817 1826 
K9 Finanszírozási kiadások 345            345 
 Kiadások összesen: 1155 2043 1099 1010 1578 1941 906 2156 2189 946 1613 5028 21664 
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Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2016. (11.14.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésről 

(Egységes szerkezetben) 

Pördefölde Község 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: 

A rendelet hatálya 

1§ 

A rendelet hatálya kiteljed Pördefölde Község Önkormányzatára és a képviselő-testületre. 

2.1 2 § 

(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési bevételi főösszege: 

18 982 e Ft 
azaz Tizennyolcezer-kilencszáznyolcvankettő ezer forint 

(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 

adat ezer Ft-ban 

a.) Működési célú támogatás ÁH-n belülről 

eredeti 
előirányzat 

I. mód Il.mód III. mód 
előirányzat előirányzat előír. 

10 894 11 036 13 597 13 331 
b.) Közhatalmi bevétel 930 930 930 672 
c.) Működési bevétel 10 110 180 180 
d.) Felhalmozási bevétel 235 2 052 2052 2 152 
e.) Működési célú átvett pénzeszközök 300 831 831 832 
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 285 285 285 315 
g.) Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről 0 0 1500 1500 

32.§ 

(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési kiadási főösszege: 

21 319 e Ft 
azaz huszonegyezer-háromszáztizenkilenc ezer Ft 

(2) A költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 

1 Megállapította a 6/2017. (III.2.) Önkormányzati rendelet Hatályos 2017. ül.3-tól 
2 Megállapította a 6/2017. (III.2.) Önkormányzati rendelet Hatályos 2017. IH.3-tól 



eredeti I módosított II, 
előirányzat előirányzat 

adat ezer Ft-ban 
módosított III.módosított 
előirányzat előirányzat 

a) Személyi juttatások 3 717 3 717 3717 3 717 
b.) Munkaadókat terh jár és szocho 793 793 793 793 
c.) Dologi kiadások 3 955 3 841 4843 4 837 
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 210 1 210 1340 1 341 
e.) Egyéb működési célú kiadások 2 686 3 476 4759 4 764 
f.) Felújítások 2 235 2 235 3735 2 863 
g.) Beruházási kiadások 0 90 306 1 178 
h.) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 1 826 1826 1 826 

42 3.§ 

Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlege: 
2 337 e Ft 

azaz Kettőczer-háromszázharminchét ezer Ft, melyből 
adat ezer Ft-ban 

eredeti I mód II. mód IlI.mód 
előirányzat előír előír előír 

a.  ) a módosított működési 
bevételek kiadások egyenlege 227 130 257 437 
b.  ) a módosított felhalmozási 
bevételek kiadások egyenlege 1 715 1814 1687 1900 

54.§ 

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló előző 
évi költségvetési maradvány : 

2289 e Ft 
         

(2) Az önkormányzat módosított Államháztartáson belüli megelőlegezésének összege 

393 e Ft 
azaz Háromszázkilencvenhárom ezer Ft 

Finanszírozási kiadások, melyből 
a.) működési célú finanszírozási bevételek 

adat ezer Ft-ban 
eredeti I. II. III. 

előirányzat módosított előirányzat 

0 0 0 393 

(3) Az önkormányzat 2016. évi Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének 
összege 

345 e Ft 
azaz Háromszáznegyvenőt ezer Ft 

3 Megállapította a 6 /2017. (DI.2.) Önkormányzati rendelet Hatályos 2017. III.3-tól 
4 Megállapította a 6 /2017. (131.2.) Önkormányzati rendelet Hatályos 2017. IIL3-
tól 



Finanszírozási kiadások, melyből 
a.) működési célú finanszírozási kiadások 345 e Ft 

(4) Az önkormányzat 2016. évi módosított 

módosított 

Tárgyévi kiadásai 
Tárgyévi bevételei 

eredeti 

előirányzat 
14 941 
14 941 

adat ezer Ft-ban 
I módosított II. módosított III. 

előirányzat előirányzat előirányzat 
17 533 21 664 21 664 

17 533 21664 21664 

6-§ 

(1) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 
költségvetési mérlege tartalmazza a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, működési 
bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt 
előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban. 

(2) A bevételi főösszeget rovatonként, kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet 
tartalmazza. 

(3) A kiadási főösszeget rovatonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve és összesítve 
együttesen a 3. melléklet mutatja be. 

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési támogatása, kiegészítése jogcímenként 4. melléklet 
tartalmazza 

(5) A bevételi előirányzatok kormányzati funkciónkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezését 
az 5. melléklet tartalmazza. 

(6) A kiadási előirányzatok kormányzati funkciónként, kiemelt kiadási előirányzatonként, 
részletezve a 6. melléklet mutatja be. 

(7) Az önkormányzat 2016. évi egyéb működési célú támogatásainak összegét jogcímenként 7. 
melléklet tartalmazza 

(8) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza 

(9) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 2 főben hagyja jóvá. A létszám 
részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat létszám előirányzatából 2 fő 
közfoglalkoztatott. 

(10) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 10. 
melléklet tartalmazza. 

(11) A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási tervét a 11. 
melléklet tartalmazza. 



(12) Az önkormányzat a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét a 12. melléklete tartalmazza. 

(13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű 
ellátások összegét a 3. melléklet ellátottak pénzbeni juttatási kiemelt előirányzat tartalmazza. 

7-8 
(1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat az előző évi szabad maradványa terhére annak jóváhagyásáig 
kötelezettséget nem vállalhat. 

(3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és 
a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 

(4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget 
kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő 
kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. 

(5) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat 
teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület 
jóváhagyása szerint történhet. 

(6) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított 
kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési 
rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az 
előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet. 

(7) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi 
többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni 
adósságszolgálat teljesítése érdekében. 

(8) Az önkormányzat szabad pénzeszközeit lekötheti 2011. évi CXCV. Törvényben 
meghatározottak figyelembevételével. 

(9) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze. A lekötött 
pénzeszköz a lekötési idejének meghosszabbításáról, illetve felmondásáról a lekötött pénzeszköz 
összegének módosításáról a polgármester dönt. 

(10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi 
felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt. 

(11) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási 
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. 



(12) A polgármester a kiemelt előirányzatokon belül az egyes előirányzatok között 
átcsoportosíthat, azzal hogy az átcsoportosítással az Önkormányzat irányítása alatt működő 
költségvetési szerv (Pákái Közös Önkormányzati Hivatal), és a köznevelési feladatok ellátására 
létrehozott társulás által fenntartott köznevelési intézmény (Pákái Öveges József Óvoda) részére 
biztosított önkormányzati támogatását nem csökkentheti, és nem vonhatja el. A polgármester a 
költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, 
átcsoportosításokról az önkormányzat költségvetésének módosításával egyidejűleg tájékoztatja a 
képviselő-testületet. 

(13) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - 
az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az 
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. 

(14) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet 
tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva 
az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint 
tartalmában, melyért a jegyző a felelős. 

(15) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a jegyző saját 
hatáskörben engedélyezheti: 

a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági 
döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, 

b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az 
önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen 

(16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető. 

(17) A hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 

(18) Az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek, önszerveződő közösségek 
részére hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, kezességet nem 
vállal. 

8.§ 

A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell 
alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, 
figyelemmel a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott 
összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: 

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 
b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés 
c) reprezentációs kiadások 
d) kisösszegű szolgáltatási kiadások 
e) elszámolásra felvett előlegek 
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai 
g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai 
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások 
i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben 



j) külső személyi j uttatások 
k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg 
l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 500.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. 

(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester 2016. február 14-ig a 2016. évi 
költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett 
intézkedéseit. 

(2) A 2016. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, 
teljesített kiadások a költségvetés részét képezik. 

(3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év 
során kell alkalmazni. 

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Páka, 2016. február 13. 

Horváth Józsefiié sk. 
Polgármester 

 

Tóthné Péter Judit sk. 
Jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2016. február 14. 

Tóthné Péter Judit 
sk. Jegyző 



ELŐTERJESZTÉS: Pördefolde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 
1-én tartandó ülésére. 

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § - 43 §-a kimondja, hogy a törvény 
5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a 
költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a 
továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A 
közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános. 
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 
tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is 
lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb 
változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési 
Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a 
közbeszerzési tervét megküldeni. 
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - 
amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a 
fenntartója honlapján - közzétenni a közbeszerzési tervet. 
A közbeszerzési tervben foglalt adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra 
hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. Ettől eltérően amennyiben a felek az 
ajánlatot a szerződés mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára a 44. §. alkalmazandó. 
A közbeszerzési tervnek honlapon történő közzététel esetén a tárgyévet követő évre vonatkozó 
közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 

Az önkormányzatnak 2017. év folyamán valószínűleg nem kerül sor közbeszerzési eljárás 
lefolytatására, a 2017 évi közbeszerzési értékhatárok ismeretében. Javaslom, hogy a 
képviselőtestületjelen ülés keretében csak a közbeszerzési terv készítéséről szóló tájékoztatót 
fogadja el és a későbbiek során a pályázatok benyújtását megalapozó önkormányzati döntés 
meghozatalakor fogadja el a módosított közbeszerzési tervet. 

Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. törvény 70 §.-a értelmében 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói 
szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2017. január 1 -jétöl 2017. december 31-éig 
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint, 
b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint, 
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint, 
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint, 
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint. 
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési 
értékhatár 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint, 
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint, 
c) szolgáltat ás megrendelése esetében 50,0 millió forint, 
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint, 
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint. 



 

E jogszabályi rendelkezéseket is figyelembe kell venni az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési 
tervének elfogadásakor, illetve annak módosításakor. 

 _ /2017.tni.l.t kt. határozati javaslat. 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési terv készítésének 
kötelezettségéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi és elfogadja. 

Határidő: 
folyamatos Felelős: 
polgármester 

Páka, 2017. Február 28. 
Tisztelettel: 
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