
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

6/2016. (X. 5.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 
1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  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:

1.§ Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  2016.  évi
költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2.
§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2016.  évi
költségvetés bevételi főösszegét 84.532.412 Ft – ban, kiadási főösszegét 84.532.412 Ft –
ban állapítja meg.”

2.§  A rendelet 3.§ (1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ (1)  A  kiadási  főösszegen  belül  a  kiemelt  előirányzatokat  a  Képviselő-testület  a
következőképpen állapítja meg:
a) személyi jellegű kiadások         30.659.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok  7.865.000 Ft
c) dologi jellegű kiadások 24.545.412 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.485.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 14.744.000 Ft
    ebből általános tartalék 11.952.000 Ft
f) beruházások 535.000 Ft
g) felújítások 300.000 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 49.000 Ft
i) finanszírozási kiadások 3.350.000 Ft

(2)  A  bevételi  főösszegen  belül  a  kiemelt  előirányzatokat  a  Képviselő-testület  a
következőképpen állapítja meg:

         a) működési célú támogatások államháztartáson belülről      43.353.412 Ft
b) közhatalmi bevételek                        3.775 000 Ft
c) működési bevételek       19.676.000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök                                            5.000 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 0 Ft
f) felhalmozási bevételek        0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                1. 210.000 Ft
h) finanszírozási bevételek        16.513.000 Ft
    ebből költségvetési maradvány igénybevétele              14.173.000 Ft”

3. § A rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
        „(4) Az engedélyezett létszámkeret az intézménynél 9 fő, ebből 7 fő közalkalmazott, 1 fő

munkavállaló, 1 fő közfoglalkoztatásban résztvevő.”



4. § A rendelet 4. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
  „i) a beruházási kiadások célonkénti bontását a 9/A. melléklet”.

5. § (1) A rendelet 1-9. melléklete helyébe a jelen rendelet 1-9. melléklete lép.
       (2) A rendelet a jelen rendelet 10 melléklete szerinti 9/A. melléklettel egészül ki. 

6. §   Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
  

Keszler Gyula                         dr. Szabó Tímea 
polgármester

A kihirdetés napja: 2016. október 05.
                                                                           dr. Szabó Tímea

   jegyző


