
 

 

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete 

 az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.12.) 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  Kevermesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ 

együttes 2016. évi költségvetésének 

a) bevételi főösszegét 651.282.- ezer Ft-ban 

b) kiadási főösszegét              651.282.- ezer Ft-ban 

 

határozza meg, 

(2) Működési bevételek:                                                                 127.257 .-ezer Ft 

 

a)Intézményi működési bevételek    91.309.- ezer Ft 

b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei  35.948.- ezer Ft 

ebből: 

  ba) vagyoni típusú adók                                               5.719.- ezer Ft        

            bb) termék és szolg. adói                                            28.400.- ezer Ft 

            bc) egyéb közhatalmi bevételek                                      1.829.- ezer Ft 

(3)  Támogatás értékű működési bevételek                                230.799.- ezer Ft 

ebből: 

    a) támogatás OEP-től                                                                8.911.- ezer Ft 

    b) elkülönített állami pénzalapok                                         212.385.- ezer Ft 

    c) mezőőri támogatás                                                                             1.050.-ezer Ft 

    d) helyi önk.-tól átvett pénz                                                 349.-ezer Ft 

    e) működési átvett pénz                                               795.- ezer Ft 

    f) KÖH támogatás                                                                              3.411.- ezer Ft 

    g) Egyéb fej. kez. átvett pénz                                                             3.898. - ezer Ft 

(4) Központi  költségvetési támogatás                                        140.383. - ezer Ft 

ebből: 

    a) helyi önkormányzat működési támogatása                                   73.909.-ezer  Ft 

    b) települési önk. szociális feladatok támogatása                             53.946.- ezer Ft 

    c) központosított előirányzat                                                               7.664.- ezer Ft 

    d) önk. kulturális feladatokhoz támogatás                                           2.313.- ezer Ft 

    e) elszámolásból származó bevételek                                                  2.551.- ezer Ft 

                                                                            

(5) Felhalmozási  támogatások                                                       34.782.- ezer Ft 

(6) Felhalmozási saját bevételek                                                      1.157.- ezer Ft 

(7) Pénzmaradvány igénybevétele                                                109.731.- ezer Ft 



 

 

(8) Kölcsön visszatér.                                                                        1.200.- ezer Ft 

(9) Áht-n belüli megelőlegezés                                                        5.973.- ezer Ft 

(10) Működési kiadások :                                                              515.632.-ezer Ft 

 a)  személyi jellegű kiadások                                  287.010.-ezer Ft 

 b) munkaadókat terhelő járulékok                 51.553.- ezer Ft  

 c) dologi kiadások                                              177.069.- ezer Ft 

(11) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                        24.382.- ezer Ft 

ebből: 

     a) társadalmi és szociális kiadás                                                 19.197.- ezer Ft 

     b) egyéb működ. célú kiadások                                                    5.185.- ezer Ft 

(12) Egyéb vissza fizetés                                                                        76.- ezer Ft 

(13) Tartalék                                                                                    26.970.- ezer Ft 

(14) Felhalmozási kiadás                                               78.059.- ezer  Ft 

(15) Kölcsön más önk.                                                                       1.200.- ezer Ft 

(16) Áht-n belül megel. visszafizetés                                                 4.963.- ezer Ft 

(17) A költségvetési létszámkeretet 230 főben állapítja meg,  

ebből :  

a) köztisztviselő 13 fő 

b) közalkalmazott 32 fő 

c) közfoglalkoztatott 184 fő 

d) üres állás 1 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. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) Az R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) Az R.10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) Az R.11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) Az R. 12 melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) Az R. 13 melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) Az R. 14 melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) AZ R. 15 melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

 

3.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Kevermes, 2017. május 24. 

 

             Lantos Zoltán                                                            Gácsér Béla  

             polgármester                                                                  jegyző 

 

A rendelet kihirdetve 2017. május 25. 

       Gácsér Béla 

           jegyző 










































