Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II.17.) rendelet módosításáról
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X.27.) önkormányzati
rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város
Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„3. § A képviselő-testület a települési önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének bevételi fő
összegét 2.448.946.684 Ft-ban állapítja meg (1. sz. melléklet). Ebből az önkormányzat költségvetési
támogatásának működési célú összege 562.578.834 Ft, felhalmozási célú összege 235.245 Ft.
(A fenti bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél
szerinti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.)”
2. §
A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § A képviselő-testület a települési önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének kiadási fő
összegét 2.448.946.684 Ft-ban állapítja meg. (Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt
előirányzatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet
tartalmazza.)”
3. §
A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § (1) A települési önkormányzat összevont, 2017. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatait a
képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza:
Működési előirányzatok összesen

1.754.758.071 Ft

Ezen belül:
a)
b)
c)
d)
d)

személyi jellegű kiadások:
munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó:
dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások:
működési célú átadott pénzeszközök:
egyéb működési célú kiadások

869.769.117 Ft
159.407.976 Ft
604.160.564 Ft
32.994.233 Ft
18.714.570 Ft

- ebből: tartalékok:

e)

18.714.570 Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai:

69.711.611 Ft”
4. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásainak összege:

677.270.256 Ft

Ezen belül:
a)
b)
c)

a beruházási kiadások:
a felújítások:
az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:

529.093.965 Ft
119.126.291 Ft
29.050.000 Ft

- ebből lakáshoz jutás támogatására fordítható kiadások

29.050.000 Ft”

5. §
A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § (2) Az önkormányzat összesített tartaléka:
a)
általános tartalék:
b)
céltartalékok:

3.379.911 Ft
15.334.659 Ft”
6. §

A Rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. § A települési önkormányzat költségvetési hiánya, finanszírozásának módja
(1)
I.

Működési célú költségvetési bevételek összesen:
Működési célú költségvetési kiadások összesen:
Működési célú költségvetési egyenleg:

II.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:
Felhalmozási célú költségvetési egyenleg:

596.549.620 Ft
677.270.256 Ft
- 80.720.636 Ft

III.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen:
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:
Működési célú finanszírozási egyenleg:

116.636.028 Ft
16.918.357 Ft
99.717.671 Ft

IV.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:
Felhalmozási célú finanszírozási egyenleg:
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1.727.923.018 Ft
1.754.758.071 Ft
- 26.835.053 Ft

7.838.018 Ft
0 Ft
7.838.018 Ft

Az önkormányzat költségvetési egyenlege összesen:
- ebből működési célú hiány:
- ebből felhalmozási célú hiány:
(2)

- 107.555.689 Ft
- 26.835.053 Ft
- 80.720.636 Ft

A hiány finanszírozásának módja:
- belső finanszírozású: működési célú pénzmaradvány:
- belső finanszírozású: felhalmozási célú pénzmaradvány:

99.717.671 Ft
7.838.018 Ft

7. §
A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. § (1) A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata és intézményei létszámkeretét az alábbiak
szerint állapítja meg:
-

Tervezett létszám 2017. évre:
Közfoglalkoztatottak éves létszáma:
Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak:

180 fő
313 fő
8 fő

8. §
A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. § (1) A települési önkormányzat költségvetési szerveinek intézményfinanszírozását a Képviselőtestület 671.703.932 Ft-ban határozza meg. (Intézményenkénti részletezése az 1. sz. mellékletben
található).”
9. §
(1) A Rendelet 1, 2, 3, 5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4. sz. mellékletei lépnek.
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Polgár, 2017. december 14.

Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént
Polgár, 2017. december 15-én
dr. Váliné Antal Mária
címzetes főjegyző
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