SZada Nagyközség Önkormányzata Képvis€lő-testületének
5/2016. (Iv' 29.) öükormí[yzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet módosításáró|

Szada Nagyközség Önkonnányzat Képvise]ő_testülete

az Alaptörvény 32' cikk

(2)

cikk (1)
34'
s -ában.
bekezdés t) pontiáb*, u" ál]anháZtartásról szóló 2011' évi cxcv' törvény
Magya.o.szág hilyi önkorrnányzatokól szóló 2011' évi CLXXXIX' tijrvény l11' \ (2)
tek!'aeseben', va1an']int a helyi önl(ormiílyzatok és szerveik' a köztársasági negbízottak,
valen nt egyes centrális a1árendeltségű szelvek feladat- és hatásköreilől szóló l99i. évíXX.
ton'ény 13i' $ (1) bekczclés d) pontiában meghatfuozott feladatkörében e)járva a

bekezc]ésében meghatározott eredeti iogalkotói hatáskörében, és az Alaptöl'vén}' 32'

kö\'etkezóket rendeLi el:

1.S

A Reide]ct 4' s-ának he]yébc a következő rendelkezés ]ép:

1. Az Onkormínyzat műkődési

és fenntartási bevéteieinek előirán)'zatát a

testiilet a következők sze nt haláIozza meg:
Megnevczés

összeg ezer forintban

bc\él.lek clö'rcn}/.ld ö'.ze'cn:

624.580

intézményiműkődési bevéte]ekI
_ sajátos működés] bevételek (helyi adók):
- öntormányzat kö1tségvetési támogatása:
- nÍiködésí célúpénzeszköz átvétel
_ Fclhalmozási célúbevótelek előirányzata összesenI

20.55

- ]\Iu\ÜJ<si
L:bbő1:

-

Ebbő1:
-

pályázati fonás
ingatlan és íi'ldórtékesítós

394.000
r91.42',7

12.600
87.163

37.158

2.
A Rcndelet

3

48.911
38.249

- 20l5. ó\ i költség\ elési marad\án]:

l'

Képviselij-

S

5. $-ának helyébe a ki)vetkező rendelkezés lép:

Az Önkormán1zari Hilalal mLLöoé:i

i\

le.rnIcna(' bevételeinek előirányzatát a

Képvisclő-testiilet a következők szerint hatá!Íozza 1ne9:
Mcgnevezés
- Ml-iködési bevétclek e1őirányzata összesen:
77.850
Ebbó1:
-

75.832

összeg czer forintban

önkoÍmányzat költségvetósi támogatása:

- 2015. évi költségvetósi

m'radványi

2.184

3.$

A Rendelet 8. !-ának

l.

he15''ébe a következő

rcndelkezés lép:

Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ működési és fenntaúási bevételeinek
e1őirányzatát a Képviselő-testiilet a következők szednt határozza meg:

Megnevezés

- Működési bevételek előilányzata

Ebbő1:
-

összesen:

Összeg ezer forintban
22"563

önkormán}z.t költségvctési támogatásaI

21..934
- 2015. óvi költségvetésí

maradvány:

629

4.$

A Renr]eiet 10'

l.

$-r1nak helyébe a kövotkező

lende]kezés 1ép

Az Önkormályzat működési' fenntaftási kiadási előirányzatait a Képviselő-testii]ct

a

következők szerint határozza megI

Megnevezés

]\Iűkötlési kiadások előirányzata
Ebből do]oqi:

összesen:

Összec ezer forintban
254.513

kiadások
- bérjellegú kiadás|
- mílködési célúpénzeszköz átadás
- e]]átottak pétrzbeli juttatása

1{ll'426

' dologijellcgű

62.464
83'753
6.870

A bór és béljellegúkiadásoknál lett tervezve:

a'
b'

c.
d.

e'

Po1gármesler és képvise1ők tiszte]etdíja'

lözsegi progrrrls./er\ e7ó
isko]a- techlikai do1gozój'
védőnői szoigálat,

temetőgondnok
kö7munka
Iclhalmozási kiadás
- Beruházás (utak'

i

összesen|
épületek)

71.518
171.548
l

AZ Önkormányzat és kö]tségvetési szervei 2016. évi m|lködési és felhalmozási kiadásait a'l.
számú melléklet tartalnazza
Az önkormiinyzat felhalmozási kiadásait feladatonként aZ 5. sziilnú melléklet tafialmazza
ÍntézmónYek miíködési

A

flrnanszírozása:

322.8'10

Képvise]ő-testület az Önkonrrányzat költségvetési szerve; a 2016. é\'i költségvetés
mirködési kiadásait - bér, bérje1legű' jaru1ékok' do]ogi és egyéb kiadások - az elemi
kö]tségvctés tartalmazza.

5.S

(1)

Ez

a

rendelet a kihirdetést követő napon lép haÍríyba.

(2) KihirdetésérőJ

ajegyző

a helyben szokásos módon

goüdoskodik.

Szada, 2016. ápriiis 28.
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Záradék:

A rendelet kihirdetése 2016. áp.ilis 29-én megtöfiént.
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Szilvia
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