
  

  

  

SSZZIIGGEETTSSZZEENNTTMMIIKKLLÓÓSS  VVÁÁRROOSS  

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA  KKÉÉPPVVIISSEELLŐŐ--

TTEESSTTÜÜLLEETTÉÉNNEEKK  

55//22001177..  ((IIIIII..3300..))  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  RREENNDDEELLEETTEE  

aa  SSzziiggeettsszzeennttmmiikkllóóss  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk  22001166..  

éévvii  kkööllttssééggvveettéésséérrőőll  ééss  vvééggrreehhaajjttáássáánnaakk  sszzaabbáállyyaaiirróóll  

sszzóóllóó  11//22001166..  ((II..2211..))  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleett  

mmóóddoossííttáássáárróóll 
  



 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

  

1.§ Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 1/2016. (I. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:  

                                              6.226.141,0 E Ft Költségvetési bevétellel 

                                              9.390.465,2 E Ft Költségvetési kiadással 

3.164.324,2 E Ft Költségvetési egyenleggel 

                              -  ebből   

   502.843,4 E Ft   - működési hiánnyal 

2.661.480,8 E Ft  -  felhalmozási hiánnyal             

  

       állapítja meg.    

                                                  
 

(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a 

továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembe vételével a bevételi és a kiadási 

előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:  

a) működési célú bevételek   6.359.659,8 e Ft,  

b) felhalmozási célú bevételek                                                       3.030.805,4 e Ft, 

c) működési célú kiadások   6.321.017,1 e Ft, 

d ) felhalmozási célú kiadások   3.069.448,1 e Ft. 

 

    (3) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembe vételével az Önkormányzat 

költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, 

kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: 

a) működési célú bevételek                                                                           5.856.816,4 e Ft 

b) felhalmozási célú bevételek                                                                  369.324,6 e Ft 

c) finanszírozási bevételek                                                                              3.164.324,2 e Ft 

d) a személyi jellegű kiadások:                                                               2.145.096,9 e Ft, 

e) a munkaadókat terhelő járulékok:                                                                  621.406,5 e Ft, 

f) a dologi jellegű kiadások:                                                                           2.890.437,4 e Ft, 

g) az ellátottak pénzbeli juttatásai segélyek                                                       133.091,4 e Ft, 

h) elvonások, befizetések                5.147,0 e Ft, 

i) egyéb működési célú támogatások                                                                   77.537,2 e Ft, 

j) visszatérítendő működési támogatás                                                                  4.027,0 e Ft, 

k) egyéb működési célú tám. ÁH-n belül                                                           274.678,2 e Ft, 

l) a beruházások:                                                                                      2.472.605,3 e Ft, 

m) a felújítások:                                                                                         299.414,0 e Ft, 

n) az egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            184.257,8 e Ft, 

o) Visszatérítendő tám, lakástámogatás                7.000,0  eFt, 



p) hitelek törlesztése                                                                                              38.425,9 eFt, 

r) megelőlegezések visszafizetése                                                                         57.600,9 eFt. 

 

     

   (4) A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembe    

vételével a 27. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg: 

a) általános tartalék         3.342,7 e Ft, 

b) működési célú céltartalék:     108.651,9 e Ft, 

c) fejlesztési célú céltartalék:       67.745,1 e Ft. ” 

 

2.§ A Rendelet 

1.        2. melléklete helyébe a rendelet  1. melléklete lép, 

2.  3. melléklete helyébe a rendelet  2. melléklete lép, 

3.  3.1 melléklete helyébe a rendelet  3. melléklete lép, 

4. 4 melléklet helyébe a rendelet 4. melléklete lép, 

5.  4.2 melléklete helyébe a rendelet  5. melléklete lép, 

6. 4.2.1 melléklete helyébe a rendelet  6. melléklete lép, 

7. 4.2.2 melléklete helyébe a rendelet  7. melléklete lép, 

8. 4.2.3 melléklete helyébe a rendelet  8. melléklete lép, 

9.  5. melléklet helyébe a rendelet 9. melléklete lép, 

10.  15 melléklet helyébe a rendelet 10. melléklete lép, 

11.  23.1 melléklet helyébe a rendelet 11. melléklete lép, 

12.  23.2 melléklet helyébe a rendelet 12. melléklete lép. 

     

     

     

 

3.§ Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2017. március 29. napján 

megtartott ülésén alkotta, 2017. március 30. napján kihirdetésre került. 
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A 2016. évi költségvetési rendelet (a módosító rendelet 1-23.2 mellékletei által) módosított 

mellékletei 

2. melléklet: az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege 

3. melléklet: önkormányzati bevételek forrásonként  

    3.1 melléklet: Önkormányzat feladatok bevételeinek terve forrásonként  

 

4. melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, Önálló 

                Intézményenként, mérlegszerűen  

     4.2. melléklet: Önkormányzati kiadások összesen 

     4.2.1 melléklet: Önkormányzati feladatok kiadásai 

     4.2.2 melléklet: Polgármesteri Hivatal kiadásai 

     4.2.3 melléklet: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kiadásai 

5. melléklet: Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege   

                            önkormányzati szinten  

15. melléklet: az önkormányzat támogatásértékű kiadásai és pénzeszköz átadásairól 

23.1 melléklet: az önkormányzati Intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása, 

23.2 melléklet: az önkormányzati Intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása. 

 


