
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E L T E R J E S Z T É S  
 

……………………………..  Önkormányzat Képvisel -testületének 
2017. ……………….-i soros ülésére 

 
 
 
 
 
 

El terjesztés címe és tárgya:  
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása 

 
Tárgykört rendez  jogszabály: 
            - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) 

            -  A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az  
   egyes centrális  alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. 
   évi XX. törvény 138.§ (1) d) 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 

- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) 

 
 
 
 
 
 
 

El terjeszt :   ……………… polgármester 
Az el terjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyz  
    Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képvisel -testület! 
 
 
Az önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 
2016. február hóban jóváhagyta, majd két ízben már módosította.  
 
A 2016. évi költségvetés tervezésekor még nem volt ismert, hogy az adóigazgatással kapcsolatos 
kiadásokat külön kormányzati funkción kell szerepeltetni. Jelen módosítás tartalmazza az adóüggyel 
kapcsolatos kiadások előirányzatainak átcsoportosítását, a hivatal általános tevékenysége (011130) 
kormányzati funkcióról az adóigazgatás (011220) kormányzati funkcióra. Ez technikai módosítás, 
mely többlet-kiadást nem eredményez. 
 
A 2016. október 2. napi népszavazás bevételeinek és kiadásainak előirányzat módosítása már szerepelt 
az előző átcsoportosításban, azonban az elszámolás során többlettámogatást igényelhetünk, ezért ezen 
összegekkel szükséges az előirányzatok módosítása. 
 
Bevételi oldalon az intézményfinanszírozás előirányzatának csökkentése, a szórólapok kézbesítésével 
összefüggő átvett pénzeszköz előirányzatának növelése vált szükségessé a teljesítés adatok 
figyelembevételével. 
 
A változásokat tételesen az 1. függelék mutatja be.  
 

Az előterjesztés 1. melléklete a kiadások, a 2. melléklete a bevételek, a 3. melléklet a beruházások 
előirányzatait mutatja be. 

 
Kérem, szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a Közös Hivatal módosított 
előirányzatait jóváhagyni, illetve a határozati javaslatot elfogadni. 

 
 
HATÁROZATI JAVASLAT  

 
 

…………………………………. Önkormányzat Képvisel -testületének 
…./2017. (   ) számú határozata 

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról 
 
……………………………… Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati 
Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását, a csatolt 1-3. melléklet szerint jóváhagyja. 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
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