
L itér Község Önkormá ny zat Képviselő -testüIetének
í l 2017 .(IJI.6. ) önko rm ány zati ren delete

az Önkorm ányzat 2aI6. évi költségvetését megrállapító
2 l 2016. (II.29.) önkormányzati ren deletének mó dosítás áról

Litér Község Ónkormányzaának Képviselő-testiilete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghaározott eredeti jogalkotói hataskörében, az Alaptörvény 32. cild< (1) bekezdés f) pontjában
meghaározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Litér Község Önkormanyzaá képviselő testtiletének 2016. évi költségvetéséről szóIő 2|20L6.(II.29.)
rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet)

1. § helyébe akövetkező rendelkezés lép,

,,A képviselő-testüla az önkormány zat 20I6.éi
a) kiadasi főösszegét 435 307 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 435 307 ezer forintban allapítja meg,

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

,,Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és
felhalmozási cél szerinti részletezéset tartalmaző pénangyi mérleg 1lA, IlB és l/C melléklete
helyébe jelen rendelet |lA,IlB és IlC melléklete lép."

3. § A költségvetési rendelet 4. §-a helyébe a következó rendelkezés lép:

,,Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban megllaározott címek 2016. évi
működési és felhalmozasi beveteleit forrásonként - kiilön-kíilon szervezeteire - tarlalmazó 2. sz.
melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

4. § A kóltségvetési rendelet 5. § helyébe akövetkező rendelkezés lép:

(t) Arönkormányzat működési fenntartasi kiaűsi előirényzataita Képviselőtestiilet a következők
szerint hatírouameg:

Működé s i kiadasok előir ény zata ös szes en :

ebből:
a) személyi jellegű kiaűsok:
b) munkaadókat terhelő járulékok:
c) dologi és egyéb folyó kiadasok:
d) működési célú ámogatasok államhíutartáson belül
e) előző évi elszámolas kiadásai
f) egyéb tamogatasok (szociálpolitikai ellátasok)
g)műkódésicélútamogatasokállamháztartásonkívül:
h) rövid lejaratu tamogatasi kölcsön
i) rövidlejaratu hitelek
j) forgatasi celú hitelviszonyt megtestesíó értékpapír kiadasa

Q) A, önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:
ebbő1:
a) b eruhiaások előirányzata :

c) tánno gaásértékű felhalmoási kiadás
d) pénzeszkö átaűs állarnháztartáson kívülre
e)felhalmoásikölcsönökál|anűáztartásonkívül:
f) hos sá lejár atu hitelek :

g) felhalmoási célú hitel kamatai:
h) tartós hitelviszonyt megtestesítő értekpapírok

270 426 ezer forint

70 500 ezer forint
18 527 ezer forint
70 110ezerforint
85 770 ezer forint

333 ezer foúnt
7 287 ezer foint

I7 299 ezer forint
600 ezer forint

0 ezer Ft
0 ezerFt

49 703 ezer forint

28 86l ezerfoint
18 975 ezer forint

367 ezer foint
0 ezer forint

1 500 ezer forint
0 ezer forint
0 ezer forint
0 ezer forint



(3) Az önkormán}zat frnánsziroási kiaű§ái összesen:
a\állambéata*ásonbelülimegelőlegezésekvisszafi zetése
b) pénzeszközök betétként elhelyezése előiréns,zata

45 782 ezer forint
13 782 ezer foint
32 000 ezer forint

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletének 6" §. (1) bekezdésében szereplő önkormányzat
2016. évi költségvetési kiadásainak, forrásonkénti, illetve működési és felhalmoási cél szerinti
részletezését tarlalmaző pénnlgyi mérleg 3/A, 3/B és 3/C melléklete helyébe jelen rendelet 3lA,
3/B és 3/C. melléklete lép.

(2) ,,A, önkormiá"nyzat köItségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghaározott címek 2016. évi
működési és felhalmoási kiaűsait forrásonként - kiilön-kiilön szervezeteire - tarálmaző 4.

melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

6. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 7. §.-ban szereplő szervek felújítasi és felhalmoási
kiaűsait celonként és szervezetet*ént ártaLmaző 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5.
melléklete lép.

7. § Az őt,tkormányz-atköltségvetési rendeletének 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testtilet az őnkorményzat költségvetését feladatonként, ezenbelül a tarüalékot 69 396
ezer forintban hagyja jóvá, melyből:

a) Átahnos tarüalék: I0 260 ezer forint
b) ÁtaHnos tarüalék Tulajdonközösség: 5 2I5 ezer foint
c) Közművelődési céltartalék 200 ezer foint
d)Pályívati céltartalékbölcsőde TOP-1.4.1-15 10 000 ezer forint
e)Pályívaticoltaítalékvédőnő TOP-4.1.1-15 2425ezerformt
flPályévati éltaítalékbüszkeségpont 130 ezer forint
g)Pályálzaticéltartalék Művelődési haz Vis Maior 6 438 ezer fonnt
h) Pály.céltart.Művelődési haz Vis Maior tárnog.összegére I7 l07 ezer forint
1)Pályázati céltartalék Művelődési házfelűjitíls 5 882 ezer forint
j) Céltarialék csap.vízVis Maior 102|20I6.(IX.1.)LKt I79 ezer foint
k) Céltarialék csap.viz Vis Maior 108/2016.(IX.7,)LKt l I99 ezer foint
l) Céltarüalék többfunkciós sportpálya 100 ezer forint
m) Céltarüalék szociális tűzlfa 74 ezer foint
n) Garanciális visszatarások rendezésére tarüalék l 686 ezer forint
o) ASP Céltarialék 5 796 ezer foint
p) Vis Maior Bem ós Árpaa u.bevételből céltarüalék 2 670 ezer fornt
q) Vis Maior csapadéWizvédekezés bevételből céltartalék 35 ezer forint

a 6. számű mellékletben foglaltak szerint fogadják el.

8. § A Képviselő-testiilet a működési és a felhalmoási élú bevételi és kiaűsi előiranyzatokat
mérlegszerűen, egyrnástól elkülönítetterL - a finanszíroási műveleteket is figyelembe véve - a
7lNI és a7lNZ mellékletek helyébe jelen rendelet7lNI.,7lN2. sámú melléklete lép. A 7lB/I,
7[Bl2,7/Cn,7Kl2 szÁmű mellékletek helyébe jelen rendelet 7[BlI,7lB/2,llclL 7la2. sámú
melléklete lép.

9. § Az önkormányzat költségvetési rendeletének 10. §-ban szerep lő tétsám előkányzatotártalmaző
8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetés napjátkövető nap lép haályba.
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szedlak Attila
polgármester


