
Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

5 /2016. (III.25.) Önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

 6 /2015. (II. 26) Önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban 

meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

rendeletének (továbbiakban: költségvetési rendelet) módosításáról a következő rendeletet 

alkotja 

 

1.§ 

 

A Rendelet 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes 2015. évi költségvetését 

828 632 ezer Ft bevétellel, 

828 632 ezer Ft kiadással, 

•  54 fő költségvetési létszámkeretben  állapítja meg 

 

 2.§ 

 

A Rendelet 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 A Képviselő-testület a   828 632 ezer Ft bevételi főösszegből  

                   • a felhalmozási célú bevételt  190 578 ezer Ft-ban  

                   • a működési célú bevételt     638 054 ezer Ft-ban állapítja meg. 

A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

 3.§ 

 

A Rendelet 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

A Képviselő-testület az 828 632 ezer Ft kiadási főösszegből  

                •  a felhalmozási célú kiadást  323 911 ezer Ft-ban  

                • a működési célú kiadást     504 721 ezer Ft-ban állapítja meg. 

A kiemelt kiadási előirányzat megbontását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

  4.§ 

 

A Rendelet 7. §  (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(1) A Képviselő-testület Telki Község Önkormányzata 2015. évi költségvetését 

                                  779 239 ezer Ft bevétellel, 

                                  779 239 ezer Ft kiadással, 

                        • 3  fő költségvetési létszámkeretben állapítja meg 



 

A Képviselő-testület az Önkormányzat  779 239 ezer Ft bevételi főösszegből  

                         • a felhalmozási célú bevételt  190 578 ezer Ft-ban  

                         • a működési célú bevételt     588 661ezer Ft-ban állapítja meg. 

A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 4. 1 számú melléklete tartalmazza. 

  

A  Képviselő-testület az Önkormányzat  779 239 ezer Ft kiadási főösszegből  

                             •  a felhalmozási célú kiadást  179 821 ezer Ft-ban  

                             •  a működési célú kiadást      599 418 ezer Ft-ban 

                        Ebből: finanszírozási kiadást 356 800ezer Ft-ban állapítja meg. 

Kiemelt kiadási előirányzat megbontását a rendelet 4.1 számú melléklete tartalmazza. 

 

  5.§ 

 

A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 (1) A Képviselő-testület Telki Polgármesteri Hivatala 2015. évi költségvetését 

                                             246 558 ezer Ft bevétellel, 

                                             246 558 ezer Ft kiadással, 

                                       • 18 fő költségvetési létszámkeretben állapítja meg 

  

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 246 558 ezer Ft bevételi főösszegből  

                  • a finanszírozási bevételt          210 184 ezer Ft-ban  

                   • a működési célú saját bevételt   36 374 ezer Ft-ban állapítja meg. 

A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet a 4.2. számú melléklet tartalmazza. 

  

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 246 558  ezer Ft kiadási főösszegből  

                      •  a felhalmozási célú kiadást    602 ezer Ft-ban  

                      • a működési célú kiadást  245 956 ezer Ft-ban állapítja meg. 

Kiemelt kiadási előirányzat megbontását a rendelet  4.2. számú melléklet tartalmazza. 

 

6.§ 

 

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

  

(1) A Képviselő-testület a Telki Óvoda 2015. évi költségvetését 

159 635 ezer Ft bevétellel, 

159 635 ezer Ft kiadással, 

• 33 fő költségvetési létszámkeretben  állapítja meg 

  

A Képviselő-testület a Telki Óvoda 159 635 ezer Ft bevételi főösszegből  

        • a finanszírozási  bevételt         146 616 ezer Ft-ban  

        • a működési célú saját bevételt  13 019 ezer Ft-ban állapítja meg. 

A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet  4.3. számú melléklet tartalmazza. 

  

A Képviselő-testület a Telki Óvoda   159 635 ezer Ft kiadási főösszegből  

                      •  a felhalmozási célú kiadást  340  ezer Ft-ban  

                   • a működési célú kiadást  159 295 ezer Ft-ban állapítja meg. 

Kiemelt kiadási előirányzat megbontását a rendelet  4.3 számú  melléklet tartalmazza. 



 

 

7. §. 

 

A Rendelet 10.§  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

Képviselő-testület - az Áht. 23.§ (3) bekezdése alapján – a 2015. évi kiadások között 

•  143 148 ezer Ft felhalmozási célú általános tartalékot hagy jóvá.  

 

Záró rendelkezések 

8. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

                         Deltai Károly                            dr. Lack Mónika  

                          polgármester                                         jegyző 

 

 

 

Jelen rendelet 2016. március hó 25. napján kihirdetésre került: 

 

 

    dr.Lack Mónika 

jegyző 

 


