
Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.9.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk  (1)  bekezdésének  f)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el:

1. §

Az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2015.(II.9.)  önkormányzati
rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§  (1)  A  Képviselő-testület  a  Kevermesi  Közös  Önkormányzati  Hivatal,  az
Önkormányzat és a Családsegítő Gondozási és Szociális Központ együttes 2015. évi
költségvetésének
a) bevételi  főösszegét              686.944ezer Ft-ban
b) kiadási  főösszegét  686.944 ezer Ft-ban 

(2)  Működési bevételek:                                                        126.437.- ezer Ft

a)Intézményi működési bevételek    91.181.- ezer Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei    35.256.- ezer Ft
ebből:
ba) helyi adók                                                                29.133.- ezer Ft
bb) átengedett központi adok                                          3.137.- ezer Ft
bc) talajterhelési díj                                                         2.775.- ezer Ft
bd) egyéb bírság                                                                 211.- ezer Ft

(3) Támogatás értékű működési bevételek                    287.368.- ezer Ft
ebből:
    a) támogatás OEP-től                                                           7.797.- ezer Ft
    b) elkülönített pénzalapból Start program                        272.740.- ezer Ft
    c) mezőőri támogatás                                                                         1.050.- ezer Ft
    d) Dombiratostól támogatás        672.- ezer Ft
    e) háztartástól átvett pénz                                            523.- ezer Ft
    f) Közös Hivatal támogatás                                                                1.988.- ezer Ft
    g) GYEV támogatás                                                                            2.598.- ezer Ft
(4) Központi  költségvetési támogatás                          150.322.- ezer Ft
ebből:
    a) helyi önkormányzat működési támogatása                                   92.631.- ezer Ft
    b) települési önk. szociális feladatok támogatása                             43.846.- ezer Ft
    c) központosított előirányzat                                                              9.582.- ezer Ft
    d) önk. kulturális feladatokhoz támogatás                                          2.322.- ezer Ft
    e) ágazati pótlék                                                                                 1.941.- ezer Ft
    f) EU önerő támogatás                                                                        4.920.- ezer Ft
     
 (5) Felhalmozási  támogatások                                                    42.474.-ezer Ft
(6) Pénzmaradvány igénybevétele                                               75.270.- ezer Ft           



(7) Rendkívüli önkormányzatok támogatása                                       110.- ezer Ft
(8) Áh. belül. megelőlegezési támogatás                                          4.963.- ezer Ft

(9) Működési kiadások :                                                                561.207.- ezer Ft
a)  személyi jellegű kiadások                                333.242.- ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok             59.774.- ezer Ft 
c) dologi kiadások                                            168.191.- ezer Ft

(10) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                       39.723.- ezer Ft
ebből:
     a) Társadalmi és szociális kiadás                                                 36.305.- ezer Ft

(11) Felhalmozási kiadás                                              60.628.- ezer Ft
(12) Egyéb finanszírozás kiadásai                                                      4.815.- ezer Ft
(13) Tartalék                                                                                      18.371.- ezer Ft
(14) Visszatérítendő támogatás                                                           2.200.- ezer Ft

(15) A költségvetési létszámkeretet 248 főben állapítja meg, 
ebből: 
a) köztisztviselő 12 fő
b) közalkalmazott 27 fő
c) közfoglakkoztatott 207fő
d) üres állás 2 fő

2. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3)Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4)Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az R. 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
(7) Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az R. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az R. 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Lantos Zoltán s.k. Gácsér Béla s.k.
polgármester     jegyző






























