
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2016. (IX. 21.) Önkormányzati rendelet tervezete 

Az  Önkormányzat  2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 15.) 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. § 
 

Fülöp Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2. § helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 
 

1. 314.194 ezer Ft költségvetési bevétellel 
2. 374.840 ezer Ft költségvetési kiadással 
3. -60.646 ezer Ft költségvetési egyenleggel, hiánnyal  

 
4. 64.846 ezer Ft finanszírozási bevétellel, 
5. 4.200 ezer Ft finanszírozási kiadással 
 

összesen 379.040 ezer Ft költségvetési főösszeggel állapítja meg. 
 

 
 

(2) A költségvetési hiány összege 60.646 ezer forint, amelyből 35.473 ezer Ft működési, 
és 25.173 ezer Ft a felhalmozási hiány.  

 
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási hiányt belső forrásból kívánja 

finanszírozni, amelynek érdekében e célra 60.646 ezer forint előző évi maradvány 
igénybevételét rendeli el. 

(4) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a finanszírozási kiadások 4.200 ezer forint 
összegét, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 
tartalmazza, a finanszírozási bevételek között megjelenő előző évi maradvány 
igénybevétele finanszírozza. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a finanszírozási 
bevételekben összesen 64.846 ezer forint költségvetési maradvány igénybevétele 
szerepel.” 

 
2. § 
 

(1) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  

(2) „A bevételek összegéből 305.198 ezer forint a működési költségvetési bevételek, és 
8.996 ezer forint a felhalmozási bevételek összege.” 

 

(2) A rendelet 3.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



(4) „A kiadások összegéből 340.671 ezer forint a működési költségvetési kiadások, és 
34.169 ezer forint a felhalmozási kiadások összege.” 

 
3. § 

 
A rendelet 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 

A  Képviselő-testület 6.154 ezer forint általános tartalékot különít el. A tartalék feletti 
rendelkezési jogot a Képviselő-testület gyakorolja. 
 

 
4. § 

 
 

A Rendelet 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 2/a, 2/b, 2/c, 3/a, 3/b, 3/c  mellékletei helyébe jelen rendelet 1/a, 
1/b, 1/c, 1/d, 2/a, 2/b, 2/c, 3/a, 3/b, 3/c  melléklete lép. 
  

 
5. § 

 
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. szeptember …... 
 
 

                                                                                                 Dr. Csősz Péter 
                                                                                               jegyző 


