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ELŐTERJESZTÉS
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő – testületének
2017. március 20-i ülésére
Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016.(III.04.) rendelete módosításához
Tisztelt Képviselő-testület!
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő–testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését az
3/2016.(III.04.) rendeletével hagyta jóvá, valamint az év folyamán egy alkalommal módosította.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a értelmében a helyi önkormányzati költségvetési szerv a bevételi és kiadási előirányzatit módosíthatja illetve előirányzatai között átcsoportosítást végezhet.
A költségvetési rendelet módosítását az alábbiak indokolják:
Az önkormányzatnak hatékonyan együttműködve a Jász - Nagykun–Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával a Startmunka mintaprogram keretében lehetőség nyílt 2016.03.01-2017.02.28. közötti időszakban 5 fő, valamint Startmunka mintaprogram
bio- és megújuló energiafelhasználási keretében lehetőség nyílt 2016.03.01-2017.02.28. közötti időszakban 5 fő, a mezőgazdasági program keretében 2016.03.01-2017.02.28. közötti időszakban további 20 fő, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2016.03.11-2017.02.28 közötti időszakban 2 fő, valamint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2016.07.01-2016.11.30.
közötti időszakban további 2 fő foglalkoztatására, valamint a közfoglalkoztatás bér és dologi kiadás
támogatása.
A bevételek növekedését eredményezte a kompenzáció, a kiegészítő pótlék és az ágazati pótlék öszszege is.
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Kétpó Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a rendkívüli önkormányzati támogatásokra. A
pályázat eredményeképpen 731.923,- Ft, második támogatási ütemben 11.050.528,- támogatásban
részesültünk. A 1818/2016. (XII. 22.) Kormány határozat alapján 68.000.000,- Ft támogatást kaptunk a hulladéklerakó telep rekultivációs feladataiból eredő fizetési kötelezettség rendezéséhez, valamint az általános iskola és diákotthon tetőszerkezetének felújítására.
Az előirányzat módosítást indokolják továbbá a napi pénzügyi forgalmak is.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi rendelet - módosítás
elfogadását.
Kétpó, 2017. március 20.

Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző
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A rendelet tervezet részletes
indokolása
Az 1.§-hoz
Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének eredeti és módosított bevételi és kiadási
előirányzatai alapján a költségvetés működési - felhalmozási – és finanszírozási bevételeinek és
kiadásainak módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait határozza meg.
A 3. §-hoz
Az általános és céltartalék előirányzatokat tartalmazza.
A 4.§-hoz
A rendelet módosított mellékleteinek felsorolását tartalmazza.
Az 5.§-hoz
A rendelet hatályba lépésének szabályát tartalmazza.
Kétpó, 2017. március 20.

Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző
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Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (……..) önkormányzati rendelete
Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.04.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Kétpó 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 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 34 §.(1) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet felhatalmazása alapján Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016.(III.04.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2016. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 339.048 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 339.048 ezer forintban állapítja meg.
2.§
Az Ör. 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Megnevezés
- Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
- munkaadókat terhelő járulékok:
- dologi jellegű kiadások:
- ellátottak pénzbeli juttatásai:
- speciális célú támogatások:
- tartalékok
3. §

e Ft
197.845
69.213
15.421
100.443
2.622
10.146
107.003

Az Ör. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (2) Az általános és céltartalék előirányzatok:
- az önkormányzat tartaléka: 107.003 ezer forint, melyből:
- általános tartalék: 107.003 ezer forint,
- céltartalék
0 ezer forint.”
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4.§
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Az Ör. 2. mellékletei helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
Az Ör 5. melléklete helyébe e rendelet5. melléklete lép.
Az Ör 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
Az Ör 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
Az Ör 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
5.§

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kétpó, 2017. március 20.

Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

