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E L ŐT E R J E S Z T É S
Kétpó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2016. április 29-i ülésére
Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.29.) rendelettel
módosított 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Kétpó Község Képviselő-testülete a 4/2015.(III.2.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2015.
évi költségvetést. Ezen költségvetés módosítására első alkalommal a 1/2016.(I.29.) számú
rendelettel került sor.
Kétpó Község Képviselő-testülete a 4/2015.(III.2.) önkormányzati rendeletéről immár második
alkalommal az alábbi módosító indítványt tesszük.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése
értelmében a képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzatait a tárgyév első negyedévének
kivételével, negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének az Áht.ban meghatározott időpontig, 2015. december 31. napi hatállyal módosíthatja.
Az Áht. 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására
vonatkozó zárszámadási rendeletet a jegyző előkészítése és a polgármester előterjesztése által a
képviselő–testület legkésőbb a tárgyévet követő ötödik hónap utolsó napjáig történő
hatálybalépéssel fogadja el.
A módosításra irányuló javaslatban a 2015. évi költségvetésben még nem szereplő bevételi és
kiadási előirányzat növelésére teszünk javaslatot.
Bevételek:
Az előirányzat módosítás bevételei az alábbi összeggel növekednek:
Intézményi működési bevétel – 12.400 e Ft-al, az önkormányzatok költségvetési támogatása
133.771 e Ft-al, míg a támogatásértékű bevételek -10.544 e Ft-al változik.
A bevételi főösszeg összesen 181.992 e Ft-al módosul, a módosítás után 399.784 e Ft lesz.
Kiadások:
A személyi juttatások -4.136 e Ft-al, munkaadókat terhelő járulékok 163 e Ft-al, míg a dologi
kiadások 67.241 e Ft-l kerültek megemelésre. Emelkedett a támogatásértékű pénzeszköz átadás
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37.478 e Ft-al, az ellátottak pénzbeli juttatása 91 e Ft-al, továbbá a fejlesztési kiadások összege
4.440 e Ft-al növekedett.
A kiadások főösszege a módosítás után 399.784,- e Ft lesz.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi rendelet tervezet
elfogadását.
Kétpó, 2016. április 25.
Keresztes Péter Pál
polgármester
Rendelet tervezet
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2016.(………..) számú önkormányzati rendelete
Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(III.02.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Kétpó Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.
törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §
(1)-(4) bekezdéseiben található előírásokra - Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(III.02.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2015. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 399.784 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 399.784 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
e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen:
262.648
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
68.669
- munkaadókat terhelő járulékok:
13.788
- dologi jellegű kiadások:
126.155
- ellátottak pénzbeli juttatásai:
4.104
- speciális célú támogatások:
49.932
3. §
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Az Ör. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. §
(2) Az általános és céltartalék előirányzatok:
- az önkormányzat tartaléka: 122.230 ezer forint, melyből:
- általános tartalék: 122.130 ezer forint,
- céltartalék
100 ezer forint.”
4.§
(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1.melléklete lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2.melléklete lép.
(3)Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3.melléklete lép.
(4)Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4.melléklete lép.
(5)Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 5.melléklete lép.
(6)Az Ör.6. melléklete helyébe e rendelet 6.melléklete lép.
(7)Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 7.melléklete lép.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Kétpó,2016.április 26.
Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Kihirdetve: 2016. ………………..
Dr. Enyedi Mihály
jegyző

