FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2016. (I. 19.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő (1)-(5)
bekezdés lép:
(1)

(2)

(3)

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) kiadását
b) bevételét
főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.

79.197 eFt
79.197 eFt

A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:
78.159 eFt, ebből
aa) működési:
78.159 eFt
ab) felhalmozási:
0 eFt
b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) működési:
bb) felhalmozási:

77.262 eFt, ebből
66.143 eFt
11.119 eFt

c) Költségvetési többlet:
ca) működési többlet:
cb) felhalmozási hiány:

897 eFt, ebből
12.016 eFt
11.119 eFt

A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek
pénzmaradványának igénybevétele:
aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek
tartalmazzák):
6.926 eFt
ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:
1.038 eFt
b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
műveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:
baa) felhalmozási hitelek bevételei:

0 eFt, ebből
0 eFt

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 1.935 eFt, ebből

bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
bbb) működési hitelek kiadásai:
bbc) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:
(4)

(5)

A kiadások főösszegén belül
a) a személyi juttatások előirányzatát
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
c) a dologi kiadások előirányzatát
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
f) a beruházási kiadások előirányzatát
g) a felújítási kiadások előirányzatát
h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
i) a finanszírozási kiadások előirányzatát
összeggel állapítja meg.

1.038 eFt
0 eFt
897 eFt
1.038 eFt
1.935 eFt
-897 eFt

36.287 eFt
6.584 eFt
19.107 eFt
2.619 eFt
1.546 eFt
9.310 eFt
1.769 eFt
40 eFt
1.935 eFt

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
0 eFt
összeggel állapítja meg.
ebből:
a) általános tartalék
0 eFt

2. § Az Ör. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Folyás, 2016. január 14.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

