
Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet

t e r v e z e t e 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

3/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 15/2016.(XI.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Lipót  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  2016.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az
Államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény,  és  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)
bekezdésének a) és f) pontja alapján Lipót Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1.§  A  3/2016.(III.3.)  önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  költségvetési  rendeletet
módosító rendelet) 2.§. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés
a) kiadási főösszegét:     258 670  e Ft-ban állapítja meg, 
melyből:
aa) személyi juttatás összege:         10 329 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok összege          2 591 e Ft
ac) tartalék összege:         2 810 e Ft
b) bevételi főösszegét:     258 670 e Ft-ban állapítja meg.

2. § A költségvetési rendeletet módosító rendelet 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés
lép:

3.§ (1) bekezdése:
a) az Önkormányzat 2016. évi működési, felhalmozási kiadási előirányzatait rovatrend
szerinti bontásban az 1. melléklet
b)  az  Önkormányzat  2016.  évi  működési,  felhalmozási  bevételi  előirányzatait

rovatrend szerint, a 2. melléklet
c)  az  Önkormányzat  2016.  évi  finanszírozási  kiadásokat  rovatrend  szerint  a  3.

melléklet
d) az Önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételeit rovatrend szerint a 4. melléklet
e)  az  Önkormányzat  2016.  évi  működési  és  felhalmozási  kiadások  és  bevételek

mérlegét 5.1; 5.2  melléklet szerint állapítja meg.

3.§ (2) bekezdése: A költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5.1., 5.2. mellékletei helyére e
rendelet 1., 2., 3., 4., 5.1., 5.2.  mellékletei lépnek. A költségvetési rendelet további
mellékletei változatlanok maradnak.

Záró rendelkezések

3 § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
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Lipót, 2017. március 28.

                     Tóth József Péter Veilandics Eszter
                        polgármester                                                                 jegyző

Kihirdetési záradék:

Lipót  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  rendeletet  2017.  március  28-án  tartott
ülésén elfogadta.

A rendelet  kihirdetése  az Önkormányzat  hirdetőtábláján  való kifüggesztéssel  a mai  napon
megtörtént.

Lipót, 2017. március 31.

Veilandics Eszter
jegyző
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