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Mátételke község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 

Egységes szerkezetben 

 

 

Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), 

f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, a 2011. évi CLXXXIX törvény alapján kapott 

felhatalmazás, figyelembe véve Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. C. 

törvényt, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényt, 

Mátételke Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ 

 

Általános rendelkezések 

A rendelet célja 

 

A rendelet célja Mátételke Község Önkormányzata 2017 évi költségvetése - mint az 

önkormányzat gazdálkodási alapja- egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, 

áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. 

Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a 

kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével-azok 

felhasználásának jogosultságát jelentik. 

 

2.§.1 

 

(1) Mátételke Község Önkormányzata (a továbbiakban az Önkormányzat) 2017. évi 

 

                                     a) bevételi főösszegét             188.306.688.- forintban 

                               b) kiadási főösszegét              188.306.688.- forintban állapítja meg 

                                        A költségvetési egyenleg 0 

 

(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt 

előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

(3) Az Önkormányzat 2017. évi bevételi főösszege 188.306.688.- forint. 

 

 

 
1 Módosította a 8/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §. Módosította a 2/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet 

1. §. Hatályos 2018. március 31-tól. 
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Működési bevételek 6 259 256 Ft 

Önkormányzat közhatalmi bevételei 5 609 169 Ft 

H.önkormányzat működésének általános 

támog. 29 456 758 Ft 

Támogatás értékű működési bevétel 46 067 945 Ft 

Felhalmozási célű kommunális adó 808 000 Ft 

Felhalmozási célú támogatások 81 894 182 Ft 

Pénzmaradvány működési része 2 419 299 Ft 

Pénzmaradvány felhalmozási része 14 712 501 Ft 

Áht belüli megelőlegezés 1 079 578 Ft 

 

 

(4) Az önkormányzat 2017. évi kiadási főösszege:                    188.306.688.- Forint 

  

Személyi juttatások 50 618 684 Ft 

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. 

adó 5 309 751 Ft 

Dologi és folyó kiadások 34 163 456 Ft 

Egyéb működési célú támogatások összesen 5 333 101 Ft 

Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás 5 129 089 Ft 

    

Működési kiadások összesen 100 554 081 Ft 

Intézményi beruházások 25 503 141 Ft 

Felújítás 61 295 799 Ft 

Felhalmozási kiadások mindösszesen 86 798 940 Ft 

Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése 953 667 Ft 

Finanszírozási kiadások összesen: 953 667 Ft 

              

(5) Az Önkormányzat 2017. évi 
a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, 

felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza. 

 

 

3. § 

 

Az Önkormányzati feladatokon 2017. évre engedélyezett létszámot, továbbá a 

közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet tartalmazza.  

A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontást bemutató 3. melléklet utolsó 

oszlopa tartalmazza az engedélyezett létszámot feladathoz tartozóan.  

 

4. § 

 

Az Önkormányzat 2017. évben a 4. mellékletben felsorolt fejlesztési célokat határozza meg, 

amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
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törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 

előreláthatóan nem válik szükségessé. 

Jelenleg nincs az Önkormányzatnak fennálló adósságot keletkeztető ügyletből fennálló 

kötelezettsége. 

 

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) 

bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja. 

 

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben 

szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát. 

 

(3) A Képviselő – testület az ÁHT 34. § (2) bekezdése alapján jóváhagyott előirányzatok közötti 

átcsoportosítás jogát 4.000.000.- forintot meg nem haladó összeg erejéig a polgármesterre 

ruházza át a 2017. költségvetési évben. 

 

(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati 

rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. 

 

(5) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi 

munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 

elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 

Az előző évi költségvetési beszámoló elkészítését követően, amennyiben szükséges a 

maradványérték módosításra kerül. 

. 

(6) A Képviselő – testület az ÁHT 24.§ (4) bekezdés b) és c) szerinti többéves kihatással járó 

döntéssel és közvetett támogatással nem számol. 

  

(7) A képviselő – testület a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget 100.000.- forintban 

állapítja meg. 

 

6.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés 

végrehajtásánál kell alkalmazni. 

(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott 

következő mérlegek és kimutatások 

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi bevételi főösszegeiről 

b) 2. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi kiadási főösszegeiről 

c) 3. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, 

d ) 4. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzat felhasználási terve 

e) 5. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi beruházási, felújítási terve, 

f) 6. melléklet : Az önkormányzat 2017. évi állami támogatásai 

g) 7. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi létszámkeretéről 
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Nagy Noémi                                                               Patocskai Ibolya 

polgármester                                                                      jegyző 

 

 

 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetésre került. 

Mátételke, 2017. február 15. 

       

                                                                                 Patocskai Ibolya 

                                                                                        jegyző       



1. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez2 

Módosította a 4/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet 2.§. Módosította a 8/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §. Módosította a 

2/2018(III.29.) önkormányzati rendelet2. § Hatályos 2018. március 31-től. 



2. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez3 

 

 

 

 

 

3 Módosította a 4/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet 2.§. Módosította a 8/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §. Módosította a3 

2/2018(III.29.) önkormányzati rendelet2. § Hatályos 2018. március 31-től. 



3. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez4 

 

 

 

 

 

4 Módosította a 4/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet 2.§. Módosította a 8/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §. Módosította a 

2/2018(III.29.) önkormányzati rendelet2. § Hatályos 2018. március 31-től. 



4. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez5 

 

 

 

 

 

5 Módosította a 4/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet 2.§. Módosította a 8/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §. Módosította a 2/2018(III.29.) önkormányzati rendelet2. § Hatályos 2018. március 31-től. 

 

 







 



5. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez6 

 

 

 

 

 

6 Módosította a 4/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet 2.§. Módosította a 8/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §. Módosította a 2/2018(III.29.) önkormányzati rendelet2. § Hatályos 2018. március 31-től. 

 

 

 



mennyiségi 

egység
mutató Fajlagos Összesen

I. A Települési önkormányzatok működésének támogatása

     1.

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 14 299 677 Ft

ba) A  zöldterület-gazdálkodássla kapcsolatos feladatok ellátásának tám.hektár hektár 22300 2 504 290 Ft

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatásakm 3 168 000 Ft

bc) Köztemető fenntartás m2 100 000 Ft

bd) Közutak fenntartásának támogatása km 1 325 680 Ft

c) lakos 5 000 000 Ft

d)

külterületi 

lakos 6 fő 2550 20 400 Ft

V. 2 181 307 Ft

III. 8 342 000 Ft

      2. 5 842 000 Ft

     3. e). szolgálat 1 2 500 000 2 500 000 Ft

IV. 1 200 000 Ft

Támogatási jogcím

Egyéb önkormányzati 

feladatok támogatása 2000 fő alatt

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

6.  melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A  helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                                                                                                                                                                      

( a 2016. évi  C. törvény 2. számú melléklete szerint )

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 

támogatása

Települési önkormányzatok   kulturális feladatainak 

támogatása

Települési önkormányzatok szociális 

feladatainak egyéb támogatás

fő 533 1 140

Falugondnoki szolgáltatás

Települési önkormányzatok  

nyilvános könyvtári  és 

közművelődési                                                                                                                          

feladatok támogatása

1 200 000 Ft

MINDÖSSZESEN: 23 841 677 Ft

         d)

Beszámítás  

/iparűzési adó alap 

vonzata/



fő

29

1

30

1 fő 1 fő

1 fő 1 fő

1 fő

26 fő

29 fő

Közalkalmazott 

engedélyezett 

létszám

Munka T. 

engedélyezett 

létszám

Közfoglalkoztatott 

engedélyezett 

létszm

Költségvetési létszám  : 

rész  munkaidős 1

összesen 2 2 26

összesen:

falugondnok

zöldterület kezelő

város és község gazdálkodás

közfogalkoztatott

7.  melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

könyvtáros 6 órás

összesen: 

Kimutatás a 2017-ban engedélyezett létszámkeretről

Teljes munkaidős Részmunkaidős

Mindösszesen

Költségvetési létszám:     

telejs munkaidős 2 1 26

Foglalkoztatási jogviszony szerint

Foglalkoztatási 

munkaidő szerint

Adatok fő-ben


