LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003
Fax.: 06-(76) - 449-055

ELŐTERJESZTÉS
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 8-i rendes, nyílt ülésére

3.
Iktatószám: 3449-6/2016.
Előkészítő: Kis Nándorné
Szavazás: többségi

Tárgy: Lakitelek Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat költségvetésének hatodik módosítását terjesztem elő a következők
szerint:
A népszavazás bevételei és kiadásai a Polgármesteri Hivatalnál kerülnek könyvelésre.
A kiegészítő szociális ágazati pótlék összege 326 123 Ft, mely a Bölcsőde és a Gondozási
Központ dolgozói bérének rendezésére szolgál.
Törlesztésre került a csatornázásra felvett hitel tőke része, melynek fedezete részben a
céltartalék volt.
Az ellátottak részére kifizetésre került a gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 2 598 400 Ft
értékben.
A Laki-Gazda Kft. részére év közben nyújtott tagi hitelek előirányzat rendezésre kerül.
A szociális tűzifa megvásárlásához 2 133 600 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
A kerékpárút építés munkálatainak megelőlegzésére további 10 000 000 Ft szükséges.
A közcélú foglalkoztatás támogatására további 3 586 162 Ft érkezett, mely az érintettek
részére kifizetésre is került.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Lakitelek, 2016. december 2.
Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

2. oldal
RENDELET-TERVEZET
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
………/2016. (XII.09.) számú rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
1. §
Lakitelek Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) rendelet (a
továbbiakban rendelet) 2. §. helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2. §
/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2016.
évi költségvetésének
- bevételi főösszegét
- kiadási főösszegét
- költségvetési hiány összegét

801 366 eFt-ban
1 021 978 eFt-ban
220 612 eFt-ban

állapítja meg.
/2/ A Képviselő-testület az /1/ bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a hiány belső finanszírozására szolgáló
működési célú pénzmaradvány igénybevétele
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

67 698 eFt
152 914 eFt

2. §
A rendelet 3. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi működési költségvetését jelen rendelet 1.sz.
mellékletének részletezése szerint 762 781 eFt bevétellel és 628 264 eFt kiadással hagyja
jóvá. Az intézményfinanszírozás összege 134 517 eFt.
A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 1.1.sz. mellékletének részletezése szerint 171 376 eFt bevétellel és 171 376 eFt kiadással hagyja jóvá.
A Képviselő-testület a kommunális adó bevételt a felhalmozási költségvetés egyensúlyához
szükséges mértékig felhalmozási bevételnek tekinti.

3. oldal
3. §
A rendelet 4. §. helyébe az alábbi szöveg lép:
A LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
4. §
A Képviselő-testület a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetését 10 086 eFt
működési bevétellel, 87 425 eFt működési kiadással, 5 000 eFt felhalmozási kiadással, 82
339 eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 2. sz. mellékletének részletezése szerint.
4. §
A rendelet 5. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A GONDOZÁSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSE
5. §
A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2016. évi költségvetését 36 785 eFt működési
bevétellel, 40 383 eFt felhalmozási bevétellel, 78 565 eFt működési kiadással, 39 183 eFt
felhalmozási kiadással, 40 580 eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3.
sz. mellékletének részletezése szerint.
5. §
A rendelet 6. § helyébe az alábbi szöveg lép:
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
6. §
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2016. évi költségvetését 567 eFt működési bevétellel, 11 451 eFt működési kiadással, 714 eFt felhalmozási kiadással, 11 598 eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint.
6. §
A rendelet 9. § helyébe az alábbi szöveg lép:
TARTALÉK KÉPZÉSE
9. §
/1/ A Képviselő-testület 2016. évi költségvetésében 1 565 eFt működési általános tartalékot
képez. A tartalék felosztásáról a Képviselő-testület dönt.
/2/ Környezetvédelmi céltartalék: 500 eFt.
/3/ Céltartalék árvízi védekezésre: 1 000 eFt.
/6/ Szennyvíztelep karbantartásra elkülönített céltartalék: 3 321 eFt.
/7/ Temető fejlesztésére elkülönített céltartalék: 5 422 eFt.
/8/ Céltartalék csatorna hitel törlesztésére: 37 467 eFt.
/9/ Beruházási tartalék: 1 983 eFt.
A költségvetésben szereplő tartalékok mindösszesen: 51 258 eFt.

4. oldal
7. §
A rendelet 1. sz. és 1.1. sz. melléklete módosul jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.
A rendelet 2. sz. melléklete módosul jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint.
A rendelet 3. sz. melléklete módosul jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint.
A rendelet 4. sz. melléklete módosul jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint.
8. §
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2016. december 8.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
Lakitelek Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításának
várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
A rendeletek megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása :
A rendelet módosításának közvetlen társadalmi és gazdasági hatása nincs. Költségvetési
hatása: az elmúlt időszakban született döntéseknek, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosításra kerül a költségvetés.
2. Környezeti és egészségi következményei:
Jelen rendeletek megalkotása következményeként környezeti és egészségi hatás nem mérhető.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet módosításának az adminisztratív terhekre nincs jelentős hatása.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet módosításának elmaradása következtében a költségvetésben szereplő adatok
nem felelnek meg az évközbeni döntéseknek, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

5. oldal
A rendelet módosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.

