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Újlőrincfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 

6/2016. (V.28.) önkormányzati rendelete  

 

az önkormányzat 2015. évi  költségvetéséről szóló 1/2015. (II.4) önkor-

mányzati  rendelet módosításáról 
 

 

   Újlőrincfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-

kezdésében meghatározott  eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1( be-

kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. 

 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet 

„2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése” cím alatt lévő 2. § helyébe  a 

következő szöveg lép: 

 

1.§ 

 

2.§ (1) A képviselő-testület a Újlőrincfalva Községi  Önkormányzat önkormányzati szintű ösz-

szesített 2015. évi költségvetési főösszegét  141330 eFt összegben állapítja meg. A módosított 

bevételi és kiadási összegeket kiemelt jogcímenként a rendelet   1. melléklete tartalmazza. 

 

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai: 

    a) a költségvetési bevételek összege: 141330 eFt 

   b) költségvetési kiadások összege:     141330 eFt 

  c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 

0 ezer forint (hiány/többlet). 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet 

„2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése” cím alatt lévő 3. § (1)-(2)-(3) be-

kezdései helyébe  a következő szöveg lép: 

 

2.§ 

 

 3.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési 

bevételi előirányzatai: 

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 76.757 ezer forint, 

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 19.577 ezer  forint, 

c) B3. Közhatalmi bevételek:   5.329 ezer forint, 

d) B4. Működési bevételek:   9.744 ezer forint, 

e) B5. Felhalmozási bevételek:   2.100 ezer forint, 

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:          0 ezer forint, 

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:          0 ezer forint, 

h) B8. Finanszírozási bevételek  27.823 ezer forint, 

i) Költségvetési bevételek összesen: 141.330 ezer forint. 

 

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből: 
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a) a kötelező feladatok bevételei: 128.298 ezer forint, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 13.032 ezer forint, 

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint. 

 

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat 

csoportonként: 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport    119.653  ezer forint, 

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 21.677 ezer forint. 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet 

„2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése” cím alatt lévő 4. §  helyébe  a 

következő szöveg lép: 

 

3.§ 

 

4.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési 

kiadási előirányzatai  

a) K1. Személyi juttatások: 30.540 ezer forint, 

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   4.718  ezer forint, 

c) K3. Dologi kiadások: 35.502 ezer forint, 

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:   1.856  ezer forint, 

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:   8.010  ezer forint, 

f) K6. Beruházások:  17.790 ezer forint, 

g) K7. Felújítások:  24.382 ezer forint, 

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 10.000 ezer forint, 

i)  K9.Finanszírozási kiadások 11.796 ezer forint 

i) Költségvetési kiadások összesen: 141.330  ezer forint. 

 

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból: 

a) a kötelező feladatok kiadásai: 128.298 ezer forint, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 13.032 ezer forint, 

c) az (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint. 

 

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat 

csoportonként: 

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 89.158 ezer forint, 

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 52.172 ezer forint. 

 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet 

„ 3. Falugondnoki Szolgálat költségvetése” cím alatt lévő 11. §  helyébe  a következő szö-

veg lép: 

 

4.§  

 

3. Falugondnoki Szolgálat költségvetése 

 

11. § (1) A képviselő-testület a Falugondnoki Szolgálat  2015. évi költségvetési főösszegét 

3280 ezer forintban állapítja meg. 
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(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai: 

a)  a költségvetési bevételek összege: 3.280 ezer forint, 

b) a költségvetési kiadások összege:  3.280 ezer forint, 

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-

zete - 0 forint (hiány/többlet). 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet 

„ 3. Falugondnoki Szolgálat költségvetése” cím alatt lévő 12. §  helyébe  a következő szö-

veg lép: 

 

5.§ 

 

12. § (1) A Falugondnoki Szolgálat 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: 

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint, 

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer  forint, 

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint, 

d) B4. Működési bevételek:  0  ezer forint, 

e) B5. Felhalmozási bevételek:  0 ezer forint, 

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:  0 ezer forint, 

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:  0 ezer forint, 

h) B8. Finanszírozási bevételek 3.280 ezer forint 

h) Költségvetési bevételek összesen: 3.280 ezer forint. 

 

(2) A Falugondnoki Szolgálat bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 3.280  ezer forint, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0  forint, 

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint. 

 

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat 

csoportonként: 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.280  ezer forint, 

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint. 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet 

„ 3. Falugondnoki Szolgálat költségvetése” cím alatt lévő 13. §  helyébe  a következő szö-

veg lép: 

 

6.§ 

 

13. § (1) A Falugondnoki Szolgálat 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: 

a) K1. Személyi juttatások: 1.613 ezer forint, 

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     417 ezer forint, 

c) K3. Dologi kiadások: 1.250 ezer forint, 

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:    0 ezer forint, 

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:    0 ezer forint, 

f) K6. Beruházások:    0 ezer forint, 

g) K7. Felújítások:    0 ezer  forint, 

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:    0 ezer forint, 
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i)  K9. Finanszírozási kiadások    0 ezer forint  

i) Költségvetési kiadások összesen: 3.280 ezer forint. 

  

(2) A Falugondnoki Szolgálat költségvetési kiadásaiból: 

a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.280  ezer forint, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 forint. 

 

(3) A Falugondnoki Szolgálat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: 

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.280 ezer forint, 

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0  ezer forint. 

 

 

 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet 

„ 4. Tisza-tavi Területfejlesztési Társulás költségvetése” cím alatt lévő 16. §  helyébe  a 

következő szöveg lép: 

 

7.§ 

 

4. A Tisza-tavi Területfejlesztési Társulás 

 

16. § (1) A képviselő-testület a Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 2015. évi 

költségvetési főösszegét 13.032 ezer forintban állapítja meg. 

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai: 

a)  a költségvetési bevételek összege: 13.032 ezer forint, 

b) a költségvetési kiadások összege: 13.032 ezer forint, 

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-

zete - 0 forint (hiány/többlet). 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet 

„ 4. Tisza-tavi Területfejlesztési Társulás költségvetése” cím alatt lévő 17. §  helyébe  a 

következő szöveg lép: 

 

8. § 

 

17. § (1) A Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 2015. évi kiemelt költségve-

tési bevételi előirányzatai: 

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.811 ezer forint, 

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        0 ezer  forint, 

c) B3. Közhatalmi bevételek:        0 ezer forint, 

d) B4. Működési bevételek:  7.006  ezer forint, 

e) B5. Felhalmozási bevételek:          0 ezer forint, 

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:          0 ezer forint, 

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:          0 ezer forint, 

h) B8. Finanszírozási bevételek    1.215 ezer forint 

h) Költségvetési bevételek összesen:  13.032  ezer forint. 
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(2) A Tisza-tavi Önkormányzati Társulás bevételeiből: 

a) a kötelező feladatok bevételei: 0  ezer forint, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 13.032  forint, 

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint. 

 

(3) A Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás költségvetési bevételei előirányzat 

csoportonként: 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 13.032  ezer forint, 

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint. 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet 

„ 4. Tisza-tavi Területfejlesztési Társulás költségvetése” cím alatt lévő 18. §  helyébe  a 

következő szöveg lép: 

 

9. § 

 

18. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségve-

tési kiadási előirányzatai: 

a) K1. Személyi juttatások: 1.659 ezer forint, 

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     347  ezer forint, 

c) K3. Dologi kiadások: 8.946 ezer forint, 

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.856 ezer forint, 

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.000 ezer forint, 

f) K6. Beruházások:      80 ezer forint, 

g) K7. Felújítások:        0 ezer  forint, 

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:        0 ezer forint, 

i)  K9. Finanszírozási kiadások        0 ezer forint  

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    13.032 ezer forint. 

  

(2) A Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás költségvetési kiadásaiból: 

a) a kötelező feladatok kiadásai: 0  ezer forint, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 13.032 ezer forint, 

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 forint. 

 

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat 

csoportonként: 

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.952 ezer forint, 

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 80  ezer forint. 

 

 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet 

„5. Az önkormányzat saját költségvetése” cím alatt lévő 21. §  helyébe  a következő szö-

veg lép: 

 

10. §  

 

5. Az önkormányzat saját költségvetése 
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21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. 

évi költségvetési főösszegét 128.282 ezer forintban állapítja meg. 

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai: 

a)  a költségvetési bevételek összege: 128.282 ezer forint, 

b) a költségvetési kiadások összege: 128.282 ezer forint, 

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-

zete - 0 forint (hiány/többlet). 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet 

„5. Az önkormányzat saját költségvetése” cím alatt lévő 22. §  helyébe  a következő szö-

veg lép: 

 

11. § 

 

22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségve-

tési bevételi előirányzatai: 

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 71.946 ezer forint, 

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 19.577 ezer  forint, 

c) B3. Közhatalmi bevételek:   5.329 ezer forint, 

d) B4. Működési bevételek:   2.738  ezer forint, 

e) B5. Felhalmozási bevételek:   2.100 ezer forint, 

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:          0 ezer forint, 

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:          0 ezer forint, 

h) B8. Finanszírozási bevételek 26.592 ezer forint 

h) Költségvetési bevételek összesen: 128.282 ezer forint. 

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből: 

 

 

a) a kötelező feladatok bevételei: 128.282  ezer forint, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0  forint, 

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint. 

 

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat 

csoportonként: 

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 106.605  ezer forint, 

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 21.677 ezer forint. 

 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet 

„5. Az önkormányzat saját költségvetése” cím alatt lévő 23. §  helyébe  a következő szö-

veg lép: 

 

12. § 

 

 



7  

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségve-

tési kiadási előirányzatai: 

a) K1. Személyi juttatások: 27.268 ezer forint, 

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   3.954 ezer forint, 

c) K3. Dologi kiadások: 25.306 ezer forint, 

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.856 ezer forint, 

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 6.010 ezer forint, 

f) K6. Beruházások: 17.710 ezer forint, 

g) K7. Felújítások: 24.382 ezer  forint, 

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 10.000 ezer forint, 

i)  K9. Finanszírozási kiadások  11.796 ezer forint  

i) Költségvetési kiadások összesen: 128.282 ezer forint. 

  

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból: 

a) a kötelező feladatok kiadásai: 128.282  ezer forint, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint, 

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 forint. 

 

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat 

csoportonként: 

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 76.110 ezer forint, 

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 52.172  ezer forint. 

 

13. §  

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet 

1.melléklete helyébe e módosító 6/2016. V:28) önkormányzati rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

6. Záró rendelkezések 

 

14. § 

 

(1) Rendelet kihirdetését követő napon  lép hatályba. 

(2) Hatálybalépését követő napon  hatályát veszti. 

 

Újlőrincfalva, 2016.  május 27. 

 

 

Zsebe Zsolt                                                                           Szabó Lászlóné 

polgármester                                                                             jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

Kihirdetve: 2016. május 28. 

 

Szabó Lászlóné 

jegyző 
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Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (V.28) önkormány-

zati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.4.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

1. melléklete 

 

 

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint 

 

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

Adatok ezer forintban 

 A B C 

1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok  

2 
Helyi önkormányzatok működésének általános tá-

mogatása 

B111 8884 

3 
Települési önkormányzatok egyes köznevelési fe-

ladatainak támogatása 

B112 0 

4 
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjó-

léti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 

B113 5756 

5 
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 

támogatása 

B114 1200 

6 
Működési célú költségvetési támogatások és kiegé-

szítő támogatások 

B115 5111 

7 Elszámolásokból származó bevételek B116 0 

8 Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 

9 Elvonások és befizetések bevételei B12 0 

10 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból 

származó megtérülések államháztartáson belülről 

B13 0 

11 
Működési célú visszatérítendő támogatások, köl-

csönök visszatérülése államháztartáson belülről 

B14 0 

12 
Működési célú visszatérítendő támogatások, köl-

csönök igénybevétele államháztartáson belülről 

B15 2000 

13 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ál-

lamháztartáson belülről 

B16 48995 

14 
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről 

B1 71946 

 

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

Adatok ezer forintban 

 A B C 

1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok  

2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 19577 

3 

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás-

ból származó megtérülések államháztartáson be-

lülről 

B22 0 

4 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 

B23 0 

5 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 

B24 0 
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6 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ál-

lamháztartáson belülről  

B25 0 

7 
Felhalmozási célú támogatások államháztartá-

son belülről 

B2 19577 

 

3. B3. Közhatalmi bevételek 

Adatok ezer forintban 

 A B C 

1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok  

2 Jövedelemadók B31 0 

3 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 

4 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 

5 Vagyoni típusú adók B34 1200 

6 ebből a helyi adók:  0 

7 - építményadó  0 

8 - épület után fizetett idegenforgalmi adó  0 

9 - magánszemélyek kommunális adója  1200 

10 - telekadó  0 

11 Értékesítési és forgalmi adók B351 29 

12 ebből a helyi adók:  0 

13 
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 

után fizetett helyi iparűzési adó 

 0 

14 
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékeny-

ség után fizetett helyi iparűzési adó 

 0 

15 Fogyasztási adók B352 0 

16 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 

17 Gépjárműadók B354 4000 

18 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 0 

19 ebből a helyi adók:  0 

20 - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó  0 

21 Termékek és szolgáltatások adói B35 0 

22 Egyéb közhatalmi bevételek B36 100 

23 Közhatalmi bevételek B3 5329 

 

 

 

 


