
 

Óföldeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2016.(X.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetése II. módosításáról 
 
 
 

Óföldeák 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 költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, 
 költségvetési egyenleg 

 
A rendelet 4. §.-ban a Képviselő-testület az önkormányzat  2016. évi költségvetése 
 
 a.) bevételei főösszegét:      52 281 e Ft- ban 
 b.) kiadási főösszegét:         52 281 e Ft- ban   
állapítja meg. 
 
A rendelet 5. § (1)-ben A képviselő-testület az 4. § -ban meghatározott főösszegeken belüli főbb 
előirányzat csoportok összegét:  
 
     a.) a működési célú bevétel                  43 758 e Ft 
     b.) a felhalmozási célú bevétel               8 523 e Ft 
     c.) a működési célú kiadás    43 758 e Ft 
     d.) a felhalmozási célú kiadás      8 523 e Ft 
    összegben állapítja meg. 
 
 
      
 
(2) A képviselő-testület  az (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott működési célú bevételeit   4 992 
e Ft előző év költségvetési maradványának igénybevétele betervezésével állapította meg.  
 
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott működési célú kiadási 
főösszegen belüli kiemelt előirányzatait  - működési költségvetését  
  
  
     a.) a személyi jellegű kiadások               19 983 e Ft  
     b.) a munkaadókat terhelő járulékok     
          és szociális hozzájárulási adó                 3 897  e Ft 
     c.) a dologi jellegű kiadások                       12 474 e Ft  
     d.) ellátottak pénzbeli juttatásai                    3 693 e Ft  
     e.) egyéb működési célú kiadások               3 222 e Ft  
     f.) beruházások                                             8 523 e Ft 
     g.) finanszírozási kiadások          489 e Ft összegben állapítja meg. 
 
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott felhalmozási célú kiadásait – 
felhalmozási költségvetését -: 
 
     a.) intézményi beruházások:                 523 e Ft 
     b) felújítások:                                      8 000 e Ft     
összegben állapítja meg. 
 
 
 

Az önkormányzat költségvetési bevételei  
 



A rendelet 6. § (1)-ben a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit 
kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg. 
 
 

Az önkormányzat költségvetési kiadásai 
 
A rendelet 7. § (1)-ben a képviselő-testület az önkormányzat kiadásai előirányzatait –kiadások 
főösszesítő - és létszámkeretét a  3. melléklet szerint állapítja meg. 
 
(2) A képviselő-testület felhalmozási kiadásait beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási 
kiadások (felhalmozási célú pénzeszközátadás)  részletezésben a 4. számú melléklet tartalmazza.  
 
(3)   A mellékleteken az önkormányzat önként vállalt feladatai * -gal vannak jelölve. 
 
 
A rendelet 8. §-ban a képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 
előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is 
figyelembe véve – az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
A rendelet 9. §-ban az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó feladata (adósságot 
keletkeztető ügylete, kezességvállalásból fennálló kötelezettsége).  
 
A rendelet 10. §-ban a képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. melléklet szerint állapítja meg. 
 
A rendelet 11. § (1)-ben a költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, 
amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
Törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügylet válna szükségessé. 
 
A rendelet 12. §-ban az önkormányzatnak nincs európai uniós forrásból finanszírozott 
támogatásból megvalósuló projektje. 
 
A rendelet 13. §-ban a képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg, költségvetés 
rendeletnek nincs erre vonatkozó melléklete. 
  
A rendelet 14. §-ban az önkormányzat  2016. évi költségvetési rendeletében  általános  tartalékot 
nem képez.  

 
 

Záró rendelkezések 
 
15 . § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

                                                                                     

                    

          Simonné Sinkó Erika                  Rákóczi Edit 

              polgármester           jegyző 
 
 
 
Záradék: „A rendeletet a Képviselő-testület 2016. október 27-i rendes  ülésén fogadta el. A rendelet 
2016. október 28-án hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – került kihirdetésre. 
 
Óföldeák, 2016. október 28.                        
                     
         Rákóczi Edit 
               jegyző 


