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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabá-
lyairól szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptör-
vényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követke-
zőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2015. (II. 20.) önkor-
mányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

"2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése 
2. § 

 
(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 254.931 ezer fo-
rintban állapítja meg. 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét    
254.931 ezer forintban állapítja meg. 

(3) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részlete-
zését a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(4) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület 
az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) személyi jellegű kiadások: 15.087 ezer forint, 
b) munkaadókat terhelő járulékok: 3.105 ezer forint, 
c) dologi jellegű kiadások: 34.341 ezer forint, 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.301 ezer forint, 
e) egyéb működési célú kiadások: 33.287 ezer forint, 
f) beruházási kiadások: 9.200 ezer forint, 
g) felújítási kiadások: 2.228 ezer forint, 
h) finanszírozási kiadások: 155.423 ezer forint. 

(5) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzaton-
kénti a rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

(6) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként a rendelet 4.a. és 4.b. mellékletek 
tartalmazzák. 

(7) Az önkormányzat tartalék előirányzata 23.478 ezer forint, amelyből általános tartalék    
22.610 ezer forint, céltartalék 868 ezer forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rende-
let 5. melléklete tartalmazza.  

(8) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatait célonként a rendelet 6. melléklete 
tartalmazza. 

(9) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 
előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet rögzíti. 
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(10) Az önkormányzati szintre összesített, a 2015. év várható bevételi és kiadási előirányza-
tai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartal-
mazza. 

(11) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza. 
(12) Az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható ösz-

szegét a 9. melléklet tartalmazza." 
 

2. § 
 
A Rendelet 1-11. mellékletei helyébe e rendelet 1-11. mellékletei lépnek. 

3. § 
 

E rendelet a kihirdetés napján 22.29 órakor lép hatályba. 
 
 
 
 
 Grőber József Dobosi Gergely 
 polgármester jegyző 
 
 
Záradék:  

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz. 

 

Magyarpolány, 2016. május 31. 

 
 
 Dobosi Gergely 
 jegyző 


