Dörgicse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3 /2017. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének
IV. módosításáról.

Dörgicse 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:

1.§ (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: rendelet) 2.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2.§. (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület
247.963.776 Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:
Költségvetési bevételek előirányzata:
Finanszírozási bevételek előirányzata:
Ebből:belső hiány
Külső hiány
Költségvetési kiadások előirányzata:
Finanszírozási kiadások előirányzata:

94.497.860 Ft
153.465.916 Ft
50.520.000 Ft
102.945.916Ft
144.911.776 Ft
103.052.000 Ft

(2) A Rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzatcsoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja
meg:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
3. Dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbenijuttatásai
5. Egyéb működési kiadások
5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-nbelülre
5.2. Egyéb működési célú támogatások átadás áh-nkívülre
6. Tartalékok
6.1. Általános tartalék
6.2. Céltartalék

9.949.222 Forint
1.745.778 Forint
19.933.796 Forint
1.500.000 Forint
10.884.050 Forint
6.548.450 Forint
4.335.600 Forint
60.754.673 Forint
0 Forint

II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
8.349.000 Forint
2. Felújítási kiadások
31.483.257 Forint
3. Egyéb felhalmozási kiadások
312.000 Forint
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-nbelülre
12.000 Forint
3.2.Egyéb felhalmozási célú támogatásokáh-nkívülre
300.000Forint

III. Finanszírozási kiadások
1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-nkívülre
1.2. Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása
1.3. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása
1.4. Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése

0 Forint
50.000.000 Forint
3.052.000 Forint
50.000.000 Forint

2.§ (1) A Rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a bevételeket kiemelt
előirányzatonkénti részletezettséggel az l. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A Rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ (3) A bevételek részletezését a 2 sz .melléklet tartalmazza.

(3) A Rendelet 3.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (6) Az általános tartalék összege60.754.673 Ft.
3.§ A rendelet 1-8 mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-8. mellékletei lépnek.
4.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Rendelkezései a 2016. évről szóló zárszámadási
rendelet elfogadásáig hatályosak.

Jánó Levente
Polgármester

A rendelet kihirdetve: 2017.február 27.

Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző

Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző

Általános indokolás
Dörgicse Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.18.) önkormányzati
rendeletének módosítására az állami támogatás, a központi előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi
döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása,
valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Részletes indokolás
1.§-hoz:
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési
hiány összegének módosítását tartalmazza.
A kiadási főösszegen belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt
előirányzatonkénti részletezettségben.
2.§-hoz:
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza.

3.§-hoz:
A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított
előirányzatokat.
4.§-hoz:
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

