Arnót Község Képviselő-testületének
5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15) önkormányzati
rendelet módosításáról

Arnót Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény ( a továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b.) és h.) pontjaiban,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
- figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság véleményét -, az Alaptörvény
32.cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontban meghatározott feladatkörében
eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket
rendeli el:

1. §
Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.15.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: „R”) 2 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenlegét
-ebből működési
felhalmozási

464.701.640 Ft-ban
538.519.939 Ft-ban
- 73.818.299 Ftban
- 19.645.877 E Ft
- 54.172.422 Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

538.519.939 Ft
221.867.629 Ft
56.571.139 Ft
101.656.708 Ft
29.442.349 Ft
28.708.649 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
24.565.872 Ft
7.605 E Ft
8.142 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
0 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Lakosságnak juttatott támogatások
Szociális, rászorultság jellegű ellátások
Működési célú maradvány átadás
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Működési célú támogatási kiadás
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
Kamatkiadások
Pénzforgalom nélküli kiadások
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
Felújítások
Lakástámogatás
Lakásépítés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,

1

projektek kiadásai
0 Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
0 Ft Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft Felhalmozási célú maradvány átadás
0 Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
0 Ft
Felhalmozási célú támogatási kiadás
0 Ft
Pénzügyi befektetések kiadásai
75.707.593 Ft Tartalék
0 Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
0 Ft Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §
(1) A „R” 1.1 melléklete helyébe az 1.sz. melléklete lép,
a „R” 1.2 melléklete helyébe
jelen rendelet 2. sz. melléklete lép,
a „R” 1.3 melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz.
melléklete lép, a „R” 1.4 melléklete helyébe jelen rendelet 4.sz. melléklete lép,
a „R”
2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 5.sz. melléklete lép, a „R” 2.2 melléklete helyébe
jelen rendelet 6. sz. melléklete lép, a „R” 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz.
melléklete lép, „R” 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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