
Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IX.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.01.) sz. önkormányzati rendeletének
módosításáról

Szalatnak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f)
pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi
rendeletet alkotja.

                                                                       I. fejezet

1. § A 2016. évi költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
     2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét

74 748 826 forintban állapítja meg.

2 § A 2016. évi költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
      3. § Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt

előirányzatonként:                                                       
   

Bevételek 74 748 826 Ft

a) közhatalmi bevétel,
amelyből: 4 212 500 Ft

aa) iparűzési adó 800 000 Ft
ab) kommunális adó 2 600 000 Ft
ac) gépjárműadó 470 000 Ft
ad) pótlék 32 500Ft
ae) talajterhelési díj 290 000 Ft
af) igazgatási szolg. díj 20 000 Ft

b) intézményi működési bevételek,
amelyből: 2 162 000 Ft

ba) kamat 26 000 Ft
bb) szolgáltatások ellenértéke 1 536 000 Ft
bc) készletértékesítés bevétele 300 000 Ft
bd) tulajdonosi bevételek 300 000 Ft

c) működési bevétel ÁHT-n belülről 39 950 805 Ft
ca) települési önk. műk. tám. 11 167 813 Ft
cb) szoc. és gyermekjól. fel. ellátás 6 696 060 Ft
cc) könyvtári, közműv. felad. támogatása 1 200 000 Ft
cd) helyi önkorm. támog. közp. kez. előirányzat 90 915 Ft
ce) működési célú kölcsön visszatérülése 45 000 Ft

cf) egyéb működési célú támog. elkül. állami
pénzalap                                 20 660 017 Ft

cg) egyéb müköd. célú támog. helyi önk. 
                                                               91 000 Ft

d) működési c. támogatásértékű bevétel 308 000 Ft
da) működési célú átvett pénzeszköz 308 000 Ft

e) felhalmozási c. pénzeszk. átvét. ÁHT-n
belülről 351 328 Ft

ea) felhalmozási c. önkormányzati támogatások 351 328 Ft



f) felhalmozási c. pénzeszk. átvét. ÁHT-n kívülről 21 000
Ft

fa) ingatlanok
értékesítése                                                                                         

21 000
Ft

g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 743 193 Ft

                   
3 §. A 2015. évi költségvetési rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
     4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

meghatározott tételekből állnak, azaz

Kiadások 74 748 826 Ft

a) működési kiadások,
amelyből: 44 736 214 Ft

aa) személyi jellegű kiadások 17 489 504 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok 2 925 288 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 17 108 972 Ft
ad) önkormányzat által folyósított ellátások 4 861 896 Ft
ae) egyéb működési c. kiadások 2 350 554 Ft

b) felhalmozási kiadások 6 029 200 Ft

c) finanszírozási kiadás 736 905 Ft

d) tartalék 23 246 507 Ft

                                                              
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű

ellátásai:

a) települési létfenntartási segély 200 000 Ft
b) temetési segély 100 000 Ft
c) beiskolázási segély 150 000 Ft
d) lakásfenntartási támogatás 1 567 880 Ft
e) születési segély 80 000 Ft
f) eseti gyógyszertámogatás 100 000 Ft
g) bursa hungarica támogatás 50 000 Ft
h) természetbeni gyermekvédelmi tám. 12 516 Ft
i) elemi kár támogatása 430 000 Ft
k) természetbeni lakásfenntartási tám. 2 171 500 Ft

 4. § A 2016. évi költségvetési rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
     6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 23 246 507 Ft.

II. fejezet

              
Záró rendelkezések



5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát
veszti, kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni.

Szalatnak, 2016.szeptember 19.

            Bregó János                                                                           dr. Markó Gábor
          polgármester                                                                                 j e g y z ő

Záradék:

A rendeletet 2016.  hó szeptember 20. napján kihirdetésre került.

Máza, 2016. szeptember 21.

dr. Markó Gábor
            j e g y z ő


