
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 6/2018. (IV.03.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.17.) Ör. számú rendeletének 

(a továbbiakban: Ör.) módosítására 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 
a 2016. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 

 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, 
intézményekre terjed ki. 
 

2. A költségvetés főösszege 
 

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi módosított költségvetésének: 
 

- bevételi főösszegét 1.425.847 e Ft-ban 
- kiadási főösszegét 906.777 e Ft-ban 
- költségvetési hiány összegét                   519.070 e Ft-ban 

 
 állapítja meg (9. sz. melléklet). 
 

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az 
alábbiak szerint hagyja jóvá (9. sz. melléklet): 

 
A hiány belső finanszírozására szolgáló 

 működési célú maradvány igénybevétele  103.460 e Ft 
 felhalmozási célú maradvány igénybevétele  415.610 e Ft 
 

3. A helyi önkormányzat költségvetése 
 

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi működési költségvetését jelen 
rendelet 1. sz. mellékletének részletezése szerint 723.332 e Ft bevétellel és 723.332 e Ft 
kiadással hagyja jóvá. 
 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2. sz. 

mellékletének részletezése szerint 628.923 e Ft bevétellel és 628.923 e Ft kiadással hagyja 
jóvá. 

 
4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése 

 
4. §  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetését 1.766 e Ft 
működési bevétellel, 74.911 e Ft működési kiadással, 73.145 e Ft intézményfinanszírozással 
hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint. 
 



5. A Gondozási Központ költségvetése 
 

5. § A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetését 29.860 e Ft működési 
bevétellel, 78.260 e Ft működési kiadással, 46.400 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá 
jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint. 
 

6. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 
 

6. § A Képviselő-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetését 
2.391 e Ft működési bevétellel, 103.726 e Ft működési kiadással, 101.335 e Ft 
intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. számú mellékletének részletezése 
szerint. 
 

7. Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetése 
 

7. § A Képviselő-testület a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2017. 
évi költségvetését 39.575 e Ft működési bevétellel, 96.039 e Ft működési kiadással, 56.464 e 
Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. számú melléklet szerint. 
 

8. Normatív állami támogatások 
 

8. § Az önkormányzatot megillető, feladatmutatóhoz kötött állami támogatások 
részletezése jelen rendelet 7. sz. mellékletében található. 
 

9. Tartalék képzése 

9. § A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben 

Céltartalék (Pejtsik hagyaték)                          7.061 e Ft, 

Általános tartalék címén                              635.506 e Ft, 

összesen: 642.254 e Ft összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról és 
felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni. 

 
10. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszáma 

 
10.§ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 

által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 

Önkormányzat 13,75 fő 
 Településüzemeltetés 9,75 fő 
     közfoglalkoztatott 12,50 fő 

 Közművelődés 1,00 fő 
 Egészségügyi alapellátás 2,00 fő  
 Jogalkotás                                                                  1,00 fő 

Polgármesteri  Hivatal                                                 17,50 fő 
 Gondozási Központ 11,50 fő 
                      közfoglalkoztatott 0,62  fő                       

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 24,42 fő 



    közfoglalkoztatott 0,44  fő 

Pejtsik Béla Könyvtár                                                  10,21 fő 
                 Konyha                                                                        8,21 fő 
                 Könyvtár                                                                     2,00 fő 

Összesen:                                                                        77,38 fő 

közfoglalkoztatottak éves létszáma                   13,56 fő 
             MINDÖSSZESEN:                      90,94 fő 
 

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

11. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, intézmények részére a 
költségvetési támogatást az Önkormányzati Hivatal a szükségleteknek megfelelően bocsátja 
rendelkezésére, melyre finanszírozási ütemterv készült, módosulását a 8. sz. melléklet 
tartalmazza. 

 (2) A helyi önkormányzat költségvetési mérlege az 9. számú mellékletben, míg az 
előirányzat felhasználási ütemterv a 10. sz. mellékletben található. 

Záró rendelkezés 

12. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

      (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  

 

 

 
Dr. Vancsura István         Dr. Menyhárt Anett                                     

polgármester                                          jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


