
 

Csörög Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2017. (V.4.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Csörög Község Önkormányzat 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.§ Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 

11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„3. § (1) Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének 

 

                             Bevételeinek főösszegét:   313.060.315 Ft-ban, 

                             Kiadásainak főösszegét:    313.060.315 Ft-ban 

 

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: 

 

                        1) Költségvetési bevételek összege:  177.937.750 Ft 

                        2) Költségvetési kiadások összege:   200.504.791 Ft  

                        3) Költségvetési egyenleg (hiány):    -22.567.041 Ft             

                         

                        4) Finanszírozási műveletek bevételei:  135.122.565 Ft   

                        5) Finanszírozási műveletek kiadásai:   112.555.524 Ft    

                        6) Finanszírozási egyenleg:                     22.567.041 Ft ”    

 

2.§ Az Ör. 4.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

 

„4. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi működési költségvetésén 

belül a 

személyi juttatásokat 99.965.194 Ft-ban, 

munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 27.273.006 Ft-ban, 

dologi kiadásokat 51.145.355 Ft-ban, 

ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 6.898.689 Ft-ban, 

egyéb működési célú kiadásokat 11.189.000 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2)
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetésén belül a 

     beruházások előirányzatát 3.655.447 Ft-ban, 

     felújítások előirányzatát 0 Ft-ban, 

     egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban  

állapítja meg.” 

 

3.§ Az Ör. 1-16. melléklete helyébe jelen rendelet 1-16. melléklete lép.   

  

4.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

  

Hegedűsné Kripák Ildikó               Chrobák Zoltánné dr.  

polgármester         jegyző 



 

 

 

 

Indokolás 

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2017. (V.4.) önkormányzati rendeletéhez, mely 

az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak, 

valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 

(Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és 

kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott 

előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet. 

A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de 

legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja 

a költségvetési rendeletét. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz 

A jogszabályi előírásoknak megfelelő átvezetéseket követően az Önkormányzat 2016. évi költségvetési 

bevételei és kiadásai főösszegét és annak részletezését tartalmazza. 

A 2. §-hoz 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi működési költségvetésén belül a 

személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót, dologi kiadások, az 

ellátottak pénzbeli juttatások, egyéb működési célú kiadások előirányzatát, továbbá a felhalmozási 

költségvetésen belül a beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát állapítja 

meg. 

A 3. §-hoz 

A rendelet mellékleteiről rendelkezik. 

A 4.§-hoz 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hatásvizsgálati lap 

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2017. (V. 4.) önkormányzati rendeletéhez, mely 

az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2 /2016. (II.11.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 

I. Várható társadalmi hatások 

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi 

helyzetéről, a végrehajtott és végrehajtandó feladatokról. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások  

A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a teljesített kiadások alapján a 

kiemelt előirányzatok módosítása miatt kerül sor. 

 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


