
Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete  

 az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. ( II.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói körében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. ( II.18.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 
a) költségvetési bevételeit  175.956 e Ft-ra, 
b) költségvetési kiadásait 233.273 e Ft-ra, 
c) költségvetési hiányát  57.317 e Ft-ra, 

 
d) működési bevételeit  175.956 e Ft-ra, 
e) működési kiadásait  180.799 e Ft-ra, 
f) működési hiányát 4.843 e Ft-ra, 

 
g) működési finanszírozási bevételeit      153.245 e Ft-ra, 
h) működési finanszírozási kiadását     95.928 e Ft-ra, 
i) működési finanszírozási többlete    57.317 e Ft-ra, 

 
j) felhalmozási bevételeit 0 e Ft-ra, 
k) felhalmozási kiadását 52.474 e Ft-ra, 
l) felhalmozási hiányát 52.474 e Ft-ra, 

 
m) felhalmozási finanszírozási bevételeit    40.000 e Ft-ra, 
n) felhalmozási finanszírozási kiadását                    0  e Ft-ra, 
o) irányítószervi támogatás összegét 96.093 e Ft-ra,  

(az önkormányzati duplázódás összege)    
 nettósított bevételi és kiadási előirányzatát  233.108 e Ft-ra 
 módosítja.” 

2.§ 
A Rendelet 9. , 9.1. , 9.1.1 ., 9.2 , 9.2.1 számú mellékletei helyébe e rendelet  9., 9.1. , 9.1.1. , 9.2. , 
9.2.1. számú mellékletei lépnek. 

3.§ 
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 

     Hegedűsné Kripák Ildikó                                                    Chrobák Zoltánné dr.               
polgármester                                                                          jegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
Ez a rendelet kihirdetésre került 2016. április 27.-én 



 
 
 

Indoklás 
 

Általános Indoklás 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdése szerint a Képviselő-
testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontban, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal 
módosítja a költségvetési rendeletét.   
 

az 1.§-hoz 
 

A végrehajtott módosítás következtében kialakult költségvetési kiadási és bevételi főösszeget, 
valamint annak belső tartalmát határozza meg. 

 
a 2.§-hoz 
 

     A rendelet módosuló mellékleteit határozza meg. 
 

a 3.§-hoz 
 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előzetes hatásvizsgálat 
 

Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 
4/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 

5/2016. ( IV.27.) önkormányzati rendelethez 
 

                           (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 
 
 
I. Várható társadalmi hatások 
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi 
helyzetéről, a tervezett bevételekről és kiadásokról. 
 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
A költségvetési rendelet módosításának gazdasági hatása nincs, a bevételi előirányzatok növekedése 
nem jelentős. 
 
III. Várható környezeti hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 
 
IV. Várható egészségi következmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 


