
 

 

 

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet-tervezete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-

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

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Ön-

kormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendele-

tének (továbbiakban: Ör) módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az Ör.  2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„2.§ (1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: 

522 114 711 Ft Költségvetési bevétellel 

522 114 711 Ft Költségvetési kiadással 

 27 020 065 Ft 

-27 020 065 Ft 

2 202 505 Ft 

 

működési többlettel 

felhalmozási hiánnyal 

Tartalékkal  

 

állapítja meg.” 

 

(2) Az Ör. 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

„2.§. (2) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányza-

tát 125 872 435 Ft-ban állapítja meg. 

 

2. § 

Az Ör.  8.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(1) Az Ör. 1.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 1. sz. melléklete lép – Kunfehértó 

Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege 

Az Ör. 1.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 2. sz. melléklete lép – Kunfehértó 

Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a kötelező feladatok összevont mér-

lege 

Az Ör. 1.3. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 3. sz. melléklete lép – Kunfehértó 

Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az önként vállalt feladatok összevont 

mérlege 



 

 

Az Ör. 2.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 4. sz. melléklete lép – Működési célú 

bevételek és kiadások 2016. évi mérlege 

Az Ör. 2.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 5. sz. melléklete lép – Felhalmozási 

célú bevételek és kiadások 2016. évi mérlege 

Az Ör. 3. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 6. sz. melléklete lép – Beruházási ki-

adások 2016. évi előirányzata beruházásonként 

Az Ör. 4. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 7. sz. melléklete lép – Felújítási kiadá-

sok 2016. évi előirányzata felújításonként 

Az Ör. 5.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 8. sz. melléklete lép – Kunfehértó 

Község Önkormányzat összes bevétel, kiadás 

Az Ör. 5.1.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 9. sz. melléklete lép – Kunfe-

hértó Község Önkormányzat 2016. évi kötelező feladatok bevétele, kiadása 

Az Ör. 5.1.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 10. sz. melléklete lép – Kunfehértó 

Község Önkormányzat 2016. évi önként vállalt feladatok bevétele, kiadása 

Az Ör. 5.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 11. sz. melléklete lép – Polgármesteri 

Hivatal 2016. évi bevételei, kiadásai 

Az Ör. 5.3. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 12. sz. melléklete lép – Napközi Ott-

honos Óvoda 2016. évi bevételei, kiadásai 

Az Ör. 5.4. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 13. sz. melléklete lép – Művelődési 

Ház és Könyvtár 2016. évi bevételei, kiadásai 

 

3.§ 

Jelen rendelet kihirdetését követő napon  lép hatályba, és  a hatálybalépését követő napon ha-

tályát veszti. 

 

Kunfehértó, 2017. február 22. 

 

     Huszár Zoltán                                        Kristóf Andrea 

            polgármester  jegyző 

               

 

Jelen rendelet 2017. február ….-án kihirdetésre került. 

              Kristóf Andrea  

jegyző 

 

 

- 2 - 


