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Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben 

meghatározottakat, valamint a Gazdasági Bizottság véleményezését figyelembe véve az 

önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.13.) sz. rendeletének módosításáról 

az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

1. § Az alaprendelet (továbbiakban „R”) az Önkormányzat összesített 2015. évi 

költségvetése című 2. fejezet 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

„2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének módosítása 

 

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi 

költségvetési  

a) kiadási főösszegét                                                  1.376.821  ezer Ft-ban 

b) bevételi főösszegét                                                 1.376.821  ezer Ft-ban állapítja meg.” 

 

2. § Az  R 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„3. § (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai:  718.624  ezer  Ft 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:   658.197  ezer Ft” 

 

 

3. § Az R 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei       810.432  ezer Ft 

b) az önként vállalt feladatok bevételei:      566.389  ezer Ft 

 

Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a) pontjai az ál-

lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány-rendelet 2. 

§-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a 

helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.” 

 

4. § Az R 4. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„a) Betegséggel kapcsolatos ellátások                       450 ezer Ft 

b) Lakhatással kapcsolatos ellátások                       950 ezer Ft 

c) Egyéb nem intézményi ellátások                     14.425 ezer Ft 

d) Pénzbeli kárpótlás, kártérítés      852 ezer Ft 

e) Családi támogatások               1.085 ezer Ft 

f) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai              500 ezer Ft” 
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5. § Az R 4. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 7. sz. mellékletében az irányítószervi támo-

gatások összege 216.583  ezer Ft. 

Ebből: Közös Önkormányzati Hivatal működésére         104.960 ezer Ft 

            Óvoda működésére                                        111.623 ezer  Ft.” 

 

6. § Az R 3. fejezet 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal 

2015. évi költségvetési  

 

a) kiadási főösszegét                                             107.202 ezer Ft-ban 

b) bevételi főösszegét                                            107.202  ezer Ft-ban állapítja meg.” 

 

7. § Az R 8. § (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében 

      a kötelező feladatok kiadásai: 107.202 ezer Ft. 

Ennek részletes bemutatása a 11. számú mellékletben található 

 

 (3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből 

a) finanszírozási bevételek:                             104.960 ezer  Ft, 

b) előző évi pénzmaradvány igénybevétele:             29 ezer Ft. 

c) kötelező feladatok bevételei:                            2.213 ezer Ft.” 

Ezt a 12. számú melléklet tartalmazza. 

 

8. § Az R 5. fejezet 12. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„12. § (2) Az önkormányzat kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai:                  708.419  ezer Ft 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:        666.090  ezer Ft” 

 

9. § Az R 13. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„13.§ (1)  Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányza-

tonként a 21.számú melléklet tartalmazza. 

 

Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei:              808 120 e Ft 

b) az önként vállalt feladatok bevételei:    566 389 e Ft 

 

(2)  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a helyi adók és egyéb közhatalmi be-

vételek összege 169 000 ezer Ft, melynek részletezését a 22. számú melléklet tar-talmazza.” 

 

10. § Jelen rendelet szerinti módosítás, az R alábbi mellékleteit érinti: 

 

1. számú melléklet: az Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata minösszesen 

2. számú melléklet: az Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata_bevételek 
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 4.  Önkormányzat beruházásai és felújításai 

7.  Önkormányzati irányítószervi támogatások kimutatása 

11.Közös hivatal kiadásai 

12. Közös hivatal bevételei 

22. Adóbevételek 

24. Finanszírozási bevételek és kiadások 

27. Az Önkormányzat képviselő-testülete a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot kelet-

keztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várható összegét bemutatandó, a„Konyha-étkező építéshez” kapcsolódó hitelszerződés mó-

dosításának engedélyeztetési eljárásához szükséges „Kitekintő határozatát” a 27. sz. mellék-

letben fogadja el. 

 

Tahitótfalu, 2016. április 27. 

 

 

 

 

          Dr. Sajtos Sándor                                                            Eőryné dr. Mezei Orsolya 

             polgármester   jegyző 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetve: 2016. április 28.           

 

 

 

        Eőryné dr. Mezei Orsolya 

                         jegyző 

     

  

 

 


