
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2016. (V. 27.) Önkormányzati rendelet tervezete 

Az  Önkormányzat  2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 25.) sz. 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

Fülöp 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. § 

 

(1) Fülöp Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

     „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 

 

596.382 ezer Ft költségvetési bevétellel 

645.355 ezer Ft költségvetési kiadással 

 -48.973 ezer Ft költségvetési egyenleggel, hiánnyal  

  56.443 ezer Ft finanszírozási bevétellel, 

     7.470 ezer Ft finanszírozási kiadással 

     

      összesen 652.825 ezer Ft költségvetési főösszeggel állapítja meg.” 

 

(2) A Rendelet 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f, 2/a, 2/b, 2/c, 4, 5. mellékletei helyébe jelen 

rendelet 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f, 2/a, 2/b, 2/c, 4, 5. melléklete lép.  

 

 

2. § 

 

A Rendelet 2 § (2), (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

(2)A költségvetési hiány összege 48.973 ezer forint, amelyből 85.511 ezer Ft működési 

hiány, 36.538 ezer Ft a felhalmozási többlet.  

 

(3) A működési költségvetés 85.511 ezer forint költségvetési hiányából 36.538 ezer 

forintot a felhalmozási költségvetési többlet finanszíroz, 48.973 ezer forintot az előző évi 

maradvány igénybevétele finanszírozza.  

 

 

3. § 

 

A rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékot 16.492 ezer forint összegben állapít 

meg. A tartalék feletti rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre. 

 

 

 



4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

 

Hutóczki Péter                                                                                  Dr. Csősz Péter  

  polgármester                                                                                             jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

 

Fülöp, 2016. május … 

 

 

 

                                                                                                 Dr. Csősz Péter 

                                                                                               jegyző 
 



Hatásvizsgálati lap Fülöp Község Önkormányzatának …./2016. (V…) önkormányzati rendelet 

tervezetéhez a z Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) Ör. módosításról 

Rendelet-tervezet 

megnevezése 

a z Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. 

(II.25.) Ör. módosításról 

Társadalmi hatás Nincs. 

Gazdasági hatás Nincs. 

Költségvetési hatás Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának teljesítésének 

során bekövetkezett előirányzatok változások pontos 

bemutatása 

Környezeti 

következmények 

Nincs. 

Egészségi 

következmények 

Nincs. 

Adminisztrációs terhek Nincs 

A rendelet 

megalkotásának 

szükségessége 

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának teljesítése 

során bekövetkezett előirányzat változások bemutatása, 

államháztartás törvényi és rendeleti szabályozásának való 

megfelelés 

A jogalkotás 

elmaradásának várható 

következményei 

Az Áht-ban foglalt kötelezettség elmulasztását jelentené, és 

nem a gazdálkodási helyzet valós képét mutatná 

A rendelet alkalmazásához szükséges 

- személyi feltételek Rendelkezésre állnak 

- szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak 

- tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak 

- pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak 

Fülöp, 2016. május 21.                                                   Kissné Terdik Erzsébet  sk. 

aljegyző 

 

 

 



 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1.§-hoz 

Módosításra kerülő teljesítési tény összegek és mellékletek meghatározása. 

2.§-hoz 

Az önkormányzat költségvetési hiányának meghatározása 

3.§-hoz 

Általános tartalék meghatározása, rendelkezési jogról hatáskör megállapítása. 

4.§-hoz 

A rendelet hatályba lépését és hatályon kívül helyezését határozza meg. 

 

 

Fülöp, 2016. május 21. 

        Kissné Terdik Erzsébet sk. 

        aljegyző 

 

 

 

 


