
Tiszagyulaháza Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
12/2016. ( IX. 23.) Önkormányzati Rendelete 

 
az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről  szóló 2/2016.(II. 22.)Önkormányzati Rendelet 

módosításáról  
 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvén 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:  

1.§ 
 

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.22.) Önkormányzati 
rendeletének (továbbiakban: R) a 1.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„( 1 ) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

a) bevételi főösszegét:  232.296 eFt - ban 
b) kiadási főösszegét   232.296 eFt - ban állapítja meg. 
 

„( 2 ) A költségvetés hiánya 68.275 ezer forint. A hiányt az Önkormányzat az előző évek 
pénzmaradványából fedezi. 
 

 
2.§ 

A R. 4.§ helyébe a következő bekezdés lép. 
„4.§ Költségvetési bevételek előirányzata összesen:    

143. 828 eFt 
Ebből: 

a) Önkormányzat működési támogatása:       51. 513 eFt 
b) Működési célú Támogatások áht-n belülre      54. 000 eFt 
c) Felhalmozási célú támogatások:        14. 998 eFt 
d) Közhatalmi bevételek:          8. 700 eFt 
e) Működési bevételek:         14. 617 eFt 

 
3.§ 

 
A R. 5.§ (1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők   

szerint határozza meg 
Működési költségvetési kiadások előirányzata összesen:    

                  150.396 eFt 
Ebből: 
a) Személyi jellegű kiadások:       70.433 eFt 
b) Munkaadókat terhelő járulékok:      13.883 eFt 
c) Dologi kiadások        49. 658 eFt 
d) Működési célú pénzeszköz átadás      15.107 eFt 
e) Társadalom és szociálpolitikai juttatás       1.315 eFt 
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(2) Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait a képviselő-testület a 
következők szerint határozza meg 
 
Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata összesen:  58.097 eFt 
Ebből: 

a) Beruházás:     9. 497 eFt 
b) Felújítás:      48.600 eFt 

 
4.§ 

 
A R. 1-11. mellékleteinek helyébe e rendelet 1-11. melléklete lép. 

  
 

5.§ 
A R. 7.§ helyébe a következő bekezdés lép. 
„7.§ Az Önkormányzat tervezett pénzmaradványa 68. 275 ezer forint . 
 

6.§. 
 
Ez a rendelet 2016. szeptember 26-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
Tiszagyulaháza 2016. szeptember 20. 
 
 
 
    Mikó Zoltán        Dr. Kiss Imre 
    polgármester             jegyző 
 
 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetése megtörtént. 
 
Tiszagyulaháza, 2016. szeptember 23. 
 
 
 
Dr. Kiss Imre  
    jegyző 
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	a) bevételi főösszegét:  232.296 eFt - ban

