Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II.20.) önkormányzati
rendelete
Bánd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23 §, valamint a 24 § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet
alkotja.
1.§ Bánd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II.19.) önkormányzati
rendelet ( a továbbiakban : Rendelet) 1.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi
Bevételi előirányzatainak főösszegét
69.889.742 forintban
Kiadási előirányzatainak főösszegét
69.889.742 forintban,
a költségvetési egyenleg összegét 0 forintban állapítja meg.

(2) Bevételi főösszegen belül
a) Költségvetési bevételek összegét 69.889.742 forintban,
aa) Működési bevételek összegét 52.092.301 forintban,
aaa) Önkormányzatok költségvetési támogatásai összeg 29.994.317 forintban,
aab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét
3.199.775 forintban,
aac) Közhatalmi bevételek összegét 15.147.225 forintban,
aad) Működési bevételek összegét 3.750.984 forintban,
ab) Felhalmozási bevételek összegét 9.994.900 forintban
b) Finanszírozási bevételek összegét 7.802.541 forintban,
ba ) Maradvány igénybevételét 2.410.049 forintban,
bb) Belföldi értékpapírok bevételeinek összegét 3.435.396 forintban,
bc) Államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 1.957.096 forintban állapítja
meg.
(3) Kiadási főösszegen belül
a) Költségvetési kiadások összegét 46.217.944 forintban,
aa) Működési kiadásokat 31.131.586 forintban
aaa) Személyi juttatásokat 10.207.915 forintban,
aab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2.587.299
forintban,

aac) Dologi kiadásokat 11.308.901 forintban,
aad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 371.100 forintban,
aae) Egyéb működési célú kiadásokat 6.656.371 forintban,
ab) Felhalmozási kiadásokat 15.086.358 forintban,
aba) Beruházások 5.091.458 forintban,
abb) Felújítások 9.994.900 forintban
b) Finanszírozási kiadások 24.482.710 forintban
ba) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1.672.884 forintban,
bb) Központi irányító szervi támogatások folyósítását 21.998.914 forintban
állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
2.§ A Rendelet 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A költségvetés részletezése
2. § (1) A bevételek jogcímenkénti, kormányzati funkciónkénti részletezését a 2-5. melléklet
tartalmazza.
(2) A kiadások jogcímenkénti és kormányzati funkciónkénti megoszlását a 6-8. mellékletek
részletezik.
(3) Az önkormányzati költségvetésben szereplő felhalmozási célú bevételeket a 9. melléklet
részletezi.
(4) Az önkormányzati költségvetésben szereplő felhalmozási célú kiadásokat a 10. melléklet
részletezi.
(5) Az önkormányzat éves létszámát a 11. melléklet határozza meg.
(6) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet határozza
meg.
(7) Az Óvoda Bánd 2016 évi költségvetését a 13. melléklet határozza meg.
Záró rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2017. február 21-én lép hatályba.
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