
Kálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (VI.29.) önkormányzati 
rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati 
rendeletének a módosításáról 

 
Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) 
pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1.§ 
 
Az 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi 
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 275.202 ezer forintban állapítja meg. 
 

2.§ 
 

A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

        a) önkormányzatok működési támogatásai:                                         154.511  e Ft 
        b) működési célú támogatások:                                                              48.777  e Ft 
        c) közhatalmi bevétel:   18.750  e Ft 
        d) működési bevétel:     6.588 e Ft 
        e) előző évi költségvetési maradvány                                                     46.576 e Ft. 
 

3.§ 
 

A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

 Az önkormányzat összesített bevételeiből 
           a) a kötelező feladatok bevételei: 275.202 e Ft. 
           b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft 
           c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft. 
 

4.§ 
 

A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
  Az önkormányzat bevételeiből 
          a) működési bevételek: 275.202 e Ft 
          b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 
 

 



 
5.§ 

 
A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 

        meghatározott tételekből állnak:            
        a) működési költségvetés                                                  275.202 e Ft 
       aa) személyi juttatások:                                                     123.184 e Ft 
       ab) munkaadókat terhelő járulékok és 
       szociális hozzájárulási adó:                                                 27.943 e Ft 
       ac) dologi kiadások:                                                            87.140 e Ft 
       ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          8.647 e Ft 
       ae) egyéb működési célú kiadások                                     28.288 e Ft. 

6.§ 
 

A R. 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

       Az önkormányzat kiadásaiból 
           a) kötelező feladatok kiadásai: 275.202 e Ft 
           b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft 
           c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft 
 

7.§ 
 

A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
           Az önkormányzat kiadásaiból 
           a) működési kiadások: 275.202 e Ft 
           b) felhalmozási kiadások: 0 Ft. 
           
 

8.§ 
 

A R. 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 Az önkormányzat képviselő-testülete a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési 
 szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 35.346 ezer forintban állapítja meg. 
 

9.§ 
 

A R. 12.§-a helyébe a következő lép: 
 
A Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei 

kiemelt előirányzatonként:   
    a) irányító szerv támogatása: 33.297 e Ft 
    b) egyéb működési bevétel                                                                            305  e Ft 
    c) előző évi költségvetési maradvány                                                         1.744 e Ft. 
    

 



10.§ 
 

A R. 13.§-a helyébe a következő lép:  
 
A Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási 
előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: 

    működési költségvetés: 35.346 e Ft 
      a) személyi juttatások:                    23.099 e Ft  
      b) munkaadókat terhelő járulékok és 
      szociális hozzájárulási adó:                      6.144 e Ft 
      c) dologi kiadások:                      6.103 e Ft 

 
11.§ 

 
A R. 15.§-a helyébe a következő lép:  
 
Az önkormányzat képviselő-testülete a Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési 
szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 72.094 ezer forintban állapítja meg. 
 

12. § 
A R. 16. §-a helyébe a következő lép: 
 
A Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevéte kiemelt 
előirányzatonként: 

    a) irányító szerv támogatása: 71.449 e Ft 
    b) egyéb működési célú támogatás                                                               645 e Ft 
    

 
13. §  

 
A R. 17.§-a helyébe a következő lép: 

 
A Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirány- 
zatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: 

    működési költségvetés: 72.094 e Ft 
      a) személyi juttatások:                    50.239 e Ft 
      b) munkaadókat terhelő járulékok és 
      szociális hozzájárulási adó:                      12.430 e Ft 
      c) dologi kiadások:                        9.425 e Ft. 

 
 
 
 
 

14. §  
 

A R. 19.§-a helyébe a következő lép:  
 
 Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési fő- 
 összegét 167.762 ezer forintban állapítja meg. 



 
15.§ 

 
A R. 20.§-a helyébe a következő lép: 
 
Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

   a) irányító szervi támogatás:                                                                       82.969 e Ft 
   b) működési bevétel:                                                                                     6.284 e Ft 
   c) előző évi költségvetési maradvány                                                         44.832 e Ft 
   d) egyéb működési célú támogatások                                                         33.677 e Ft. 
   

16.§ 
 

A R. 21. §-a helyébe a következő lép: 
 

  Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatá- 
  rozott tételekből állnak: 

a) személyi juttatások:                     49.845 e Ft,  
     b) munkaadókat terhelő járulékok és 

   szociális hozzájárulási adó:                       9.370 e Ft 
 c) dologi kiadások:                                                                                      71.613 e Ft 
 d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                       8.647 e Ft 
 e) előző évi elszám.eredő visszafizetés                                                         2.469 e Ft 
 f) államháztartáson belüli megelelőlegezés visszafiz.                                  4.829 e Ft 
 g) tartalék                                                                                                     20.989 e Ft.                                     
         

 
 

17. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
  
 
 
                       Baboss Buda                                                         Koncz Anita 
                        polgármester                                                              jegyző 
 
 
 
 


