Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016 (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 4.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f)
pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület a Boconád Községi Önkormányzat önkormányzati szinten
összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 196.800 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 196.800 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 196.800 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
- 0 ezer forint.”
2.§ A Rendelet 3. § a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési
bevételi előirányzatai:
ezer forint
B1 Működési célú támogatások
B2 Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett
pénzeszköz
B8 Finanszírozási bevételek
Költségvetési bevételek összesen:

Eredeti előirányzat
70.754
0

Módosított előirányzat
70.975
4.000

14.500
17.168
5.000
34.615
500

14.500
18.221
3.937
26.033
500

0
142.537

58.634
196.800

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 196.800 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 188.236 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 8.564 ezer forint.
(4) Az Önkormányzat 2016. évi saját bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.”
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3. § A Rendelet 4. § (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési
kiadási előirányzatai
ezer forint
K1 Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
K3 Dologi kiadások
K4Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások
Költségvetési kiadások összesen

Eredeti előirányzat
36.407
9.959

Módosított előirányzat
52.426
12.327

54.054
9.200
31.055
1.362
0
500
0
142.537

56.306
10.161
25.374
7.853
0
500
31.853
196.800

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai:196.800 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 188.447 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 8.353 ezer forint.”
4. § A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) tárgyi eszköz beszerzés (szükség szerint) beruházás 7.853 ezer forint.
5. § A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Boconádi Egységes Óvoda –
Bölcsőde Többcélú Intézmény (továbbiakban: Boconádi Többcélú Intézmény) költségvetési
szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 29.957 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 29.957 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 29.957 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 ezer forint hiány.”
6. § A Rendelet 11. § (1) –(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Boconádi Többcélú Intézmény 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1 Működési célú támogatások

Eredeti előirányzat
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0

Módosított előirányzat

0

B2 Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
B8 Finanszírozási bevételek
Költségvetési bevételek összesen:

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-

29.957
29.957

(2) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési bevételeiből:
a) kötelező feladatok bevételei: 29.957 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint.”
(3) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 29.957 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.”
7. § A Rendelet 12. § (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. § (1) Boconádi Többcélú Intézmény 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
ezer forint
K1 Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
K3 Dologi kiadások
K4Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások összesen

Eredeti előirányzat
19.834
5.349

Módosított előirányzat
19.834
5.349

4.105
0
0
127
0
0
29.415

4.647
0
0
127
0
0
29.957

(2) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 29.957 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 29.830 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 127 ezer forint.”
8. § A Rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi
költségvetési főösszegét 166.843 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 166.843 ezer forint,
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b) a költségvetési kiadások összege: 166.843 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
- 0 ezer forint (hiány/többlet).”
9. § A Rendelet 16. § (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési
bevételi előirányzatai:
ezer forint
B1 Működési célú támogatások
B2 Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
B8 Finanszírozási bevételek
Költségvetési bevételek összesen:

Eredeti előirányzat
70.754
0

Módosított előirányzat
70.975
4.000

14.500
17.168
5.000
5.200
500

14.500
18.221
3.937
26.033
500

0
113.122

28.677
166.843

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 166.843 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 158.406 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 8.437 ezer forint.”
10. § A Rendelet 17. § (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési
kiadási előirányzatai:
ezer forint
K1 Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
K3 Dologi kiadások
K4Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
K91 Finanszírozási kiadások
Költségvetési kiadások összesen

Eredeti előirányzat

16.573
4.610

Módosított előirányzat

49.949
9.200
31.055
1.235
0
500
113.122

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
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32.592
6.978

51.659
10.161
25.374
7.726
0
500
31.853
166.843

a) a kötelező feladatok kiadásai: 166.843 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 158.617 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 8.226 ezer forint.”
11. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Kelt: Boconád, 2016. augusztus 29.
Kis István
polgármester

Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából
dr. Holló Ágnes aljegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Boconád, 2016. augusztus 30.
Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából
dr. Holló Ágnes aljegyző
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