
 

Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (II.19.) önkormányzati 

rendelete 

Bánd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 

 

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. 

 

                                        A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

       1.§  (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi 

                     Bevételi előirányzatainak főösszegét      59.087.628 forintban 

                     Kiadási előirányzatainak főösszegét      59.087.628 forintban, 

           a költségvetési egyenleg összegét 0 forintban állapítja meg. 

 

 

(2) Bevételi főösszegen belül 

 

a) Költségvetési bevételek összegét 49.387.203 forintban, 

         aa) Működési bevételek összegét 49.387.203 forintban, 

                 aaa)  Önkormányzatok költségvetési támogatásai összeg 27.039.337 forintban, 

aab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

összegét 1.837.138 forintban,    

aac)  Közhatalmi bevételek összegét 15.585.728 forintban, 

aad)  Működési bevételek összegét 4.925.000 forintban, 

         

        b)  Finanszírozási bevételek összegét 9.700.425 forintban, 

               ba ) Maradvány igénybevételét 4.630.128 forintban, 

               bb) Belföldi értékpapírok bevételeinek összegét 5.070.297 forintban állapítja meg. 

  

    

    (3)  Kiadási főösszegen belül 

 

a) Költségvetési kiadások összegét 34.604.918 forintban, 

         aa) Működési kiadásokat 33.411.084 forintban 

                     aaa)  Személyi juttatásokat 11.165.000 forintban, 

aab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2.954.000 

forintban, 

                     aac) Dologi kiadásokat 11.747.508 forintban, 

                     aad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 1.934.044 forintban, 

                     aae) Egyéb működési célú kiadásokat 5.610.532 forintban, 

 

ab) Felhalmozási kiadásokat 1.193.834 forintban, 



                      aba) Beruházások 1.193.834 forintban, 

                       

  b) Finanszírozási kiadások 24.482.710 forintban 

         ba)  Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 882.710 forintban, 

         bb)  Központi irányító szervi támogatások folyósítását 23.600.000 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. 

 

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 10. 

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. 

 

Záró rendelkezések 

 

3. § (1) Ez a rendelet 2016. február 22-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 

1. napjától kell alkalmazni. 

 

(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Bánd Község 

Önkormányzat képviselő-testületének 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletét. 

 

Bánd, 2016. február 12. 

 

 

        Steigervald Zsolt             dr. Láng Zsanett 

         polgármester                                                                                                  jegyző 

 

Kihirdetve: Bánd, 2016. február 19. 

 

 

 

                                                                           dr. Láng Zsanett 

                                                                                   jegyző 


