
Máté|.|k kózúr Önkornán]ar. i(épYi*ló-t6tllelónek

11016.(II'l5.)ónkorDátryz.ti.e clele

u önkomónyzst 20t6. évi kdlb€Y€t&{ról

Máú€lke Kózség Önkornántula Képvisgló{eíulelg u Aláptódént 32, ci*l (l) bekezdés a],
f) ponüábm, oz álla!üázt Éásól szóló 20ll, évi cxcv, lönény 23,§ (l) bekezdéséb€n,
Ma8ya@rszác belyi önkományzaBnól 9óló, a 20ll. évi clxxxx löryény al$ján kapotl
felhotalnáás al+ján, figyeleíbe véve Magyáío6ág 20l6, évikölbégvetéséról szóló 20l5, c.
tóryényi valamint. Magyarouzág gúdasfui slabili!Í§áról yóló 20l l, é!i cxclv,lörvéDyt.
Málét.lke Köóég Ón kom ányala 20 l 6, évi köhséEletéúró l a következókel Énd e li e l:

l,§

Ánalánosrendelkezé*k
A Endelet célja

A rendelet célj! Mátélelke Kö6ég Önkornányzals 2016, &i köl§égvetés _ min| az
ónkományzat gazrlálkodási alapja egy.nsíllyáíak, a közpéíel}el való §7jbátryerü.
&tekintheló, ged.ságú, hátékóny, erednénles és ellenóriáeló gazdálkodásána} bi2l6itása,
Az e íendeletb€n m.shaúr@olt be!éleli előinányalok azot telj.sílésn€k kölelezettségét, !
ki.dás] elóirányzatok pedir a b.vételi elói.ányzalot !.ljesitésének figyelmbeváelével azlk
felh asználásánar( j ógósu nsigál ielml ik,

2.§.

(] ) Má!áelkc Kózsés Ónkormiinyzata (a lovábbiakban ü Önkoimányzat) 2016 évi

á) bevételi
b) kiadási

Á bnsórvctés i égy.nl.g 0,

(2) Az Önkományzal 2016,
előnányztok s7.íinii bontásbd

100,854.]77,_ lolinlbln állapíti! meg

(3) Az Önkományzal 2016. évi
.] Mükódési be!élelek

évi köll§égvetési bcvór.l.it ebnány7il csporlok, kiénen
é íen.ielei l m€l]é|lde hí,lm,77e

c ) Önkormányz.t mú kód ésénck és ígazati
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f.l.datáinak úmogalís 25,092,18l,_Foriót

d) Tánogaiisértékü b.vétclék
múkódési 57,4?9,279,_ Forint
felhalmozisi ]].556.000,_ Forint

é) Felhllnoá§i elú bpJóél.L
ha8ánst m él yek komm unát is adój a 8 08.000,_ Forint

f) Finanszirczásibevélel€k(Áfu,belolinecelól€ge*s) 956,959,_Forini
g) fiMn9lrc,.ási beté'elek: belsó nnanszíúzás6

(elózó évi várhaió foaEdvány)
mük ési 5,753,000, Foíint
felhalnozáli 192,000._ Forint

(4) a) 
^' 

Önkományal 2016, évi köl§ég}elési kiadág't glóirányzai_csopódok, kiemek
elóirá.ráok szerinti bon6sban e rendelei 2, nellétldté hfuhu.a,

Azön*omán}zat2016-é!ikiadásilóöss-ge: l00,354,177,_Fórint
Mülódé§i kiadágiöszescn: 9ó,298,177,_Forint
sEmélyijunatások ]8.2]2,426, Forint

mel, táfulm@, e Éndelet 7, mellóEeléb.n f€]fuok 3 lij ltállású dolgozó havi 8,000-_ Ft és l
ó észmunkaidös dólgóZ5 hsli 4,000,_ F't EEsébct uta]vány fomájábd úyújlott cofeiéria

M U n kaldót |eibeló j utúiások: 6.626,95 3. _ Ft

Dologiés ee}éb folyó k'adásol{: 15.079,294,_ Ft

Egyéb úúki'dési kiadások ]1.483,?08. Ft

Társadalon , és szociálpolitikai jutt tá$k,

lánogaiások: 3,9l8,8]2,_Fi

Áhi belüli megelólcAezér.k 956,959,_ Ft

Mely bfulmaa 3 20]ó. évi közfoglalkoz|olisi pmlían k€Éiébm beszeÉéye kerüló
naByérlétú iáreyj e9közök b€szeizését, és egyéb beruháásál, vllamint az ónkományz.tnak 2
db szociális célú 

'jrl,ká§ 
vásáílá!i1 l ,0o0,000,_ loribt ósslnókbén.

b) Az ónkornányát *iadídt kölelezó. őnkéntúllalt és állaúifeladalol. bevétela finan§znoási
boilás gginli kimulaiásban a 3. n€llékl.ttar|almaza

(5) Az Önkornányai 2oló. évi a hel},i ón*ományz,t nevében Végzetl beruházások. felújílisok
kiadásai l beiuháá son ké ni. felúj liáso. ké n| e rcn,lclct s, mcllékle t€ ta íalnoza,



]

].§

A2 ÓnkomÁn}ad feladaloton 2016. évrc úaedélyezen lászánot, továbbá a
kózlo8lalkozaiottak létszánát a 7, í.llakl.r taí!]m!za,

A kóllsé8velési kiadások kienell elói.ányzatok szerinti bonlísl b.mutató 3. nelléldet u!o19í
o\/lopa €fu tr,ue 4 enPeJel]ezelllel!amo' lelddJlho/ ldrloáln,

4.§

Az Önkományat 2016. éVb€n a 4. meuékldben félsórclt lejlesnési célokdl haláróza még,
amelyet megvllósilisához a Ma9aroság gazdasá8i sEbilhásliiól szóló 20ll, évi cxclv,
tórvény (a io!ábbiaiban| stabilitási tv.) sErinli adó$á3ot kelelkeáeló ugylel me3köiés
elórclálhaióan íen v{lik gükég.sé.
Jelenleg nincs iz Önkormányának lennálló adóságot ke]eikeztetó úg/letból t'ennálló

5,§

(l) Az Önkományzi fin.n9iloási célú pcnzüsyi núvelétekkel kapc§olaios haiásköre]t a (2)
bekedésben meshalárczon kivótelle] a Kópvi$lóreíülct g/akomlja,

(2) Á képlkelö testülei a Pol&iifresiere Dhá@ fi a *bad péneszközök tóNén}beí
*b]ilyozolt betélkéni való évú b€]üli e]helye*séról és vissDlonásáról való dóniésjogát,

(])A Képvi9ló testüler d ÁHT ]4. § (2) bekezdé§ ahpján jóváhagyott elóiiin}zllok közörti
ni§opoíGítá§ jogól 3.000,000._ íorjnrot m.g .Cn hlladó öszq erejéi3 a polgárnBterr.
nház! áta 2016 kóltségveiési évbcn,

(4) Az Önkorúán}al köveleléséról leúondani csak üjNénybcn vaay *ülön önkormányáti
rendeletben neghaúrozon es.tetbén és nódon lehel

(5) A képvisel&teíúlet a ekó negyedé! kivélelével negyedélenkéntj a tdrgyéli
munkatePében me3haiáíobn inópontokb,n. de lcgkésóbb 32 é!s kölisqvdési b§ámoló
e lkészitésének h aláridej é ig. deceúbel 3 1 +i balálIra l nódos ítj a a kö hégvetés i Énde l.t&,
Az elöző évi könségvetési beszjmóló elkégitését kóvetó€n, amennyiben szúkséges á
n.mdványéíék módositáía kerúl,

(6) Á Képv]$]ó teíúlet a2 ÁHT 24,§ (4) bekezdés b) és c) szerinti tóbbéves kihalásgljáó
dónlésselés ködeletl úmogatásal nem szinol.

(7) A képviseló - iesiület a hellben szokísós legol.sóbb lendésitöhtget t00,000,- fórintban

6.§

(l) E rcndelet o kibirdelésá kóveló naPon ]ép ha,ályba. rendelkelseil! 2016. évi köh9jgvdés
végrchaitásánál kell alkalmlzni.
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(2) E End.bt mellékleú rép.zit á Képtiseló-l€slüIet E§lr. lájétor,tásul b.mutsrotl
ióv.tkeá néileset és *itulaii$k

a) l. Wllékkl: Azónkófr6ly6l2016. évi b.v,ételi fóó§zeg€iól
h) 2. W|IéE l: Azójkoúéhyml2oló évi fuadá.i fusreg.iról
c) 3. relléÍld: 

^z6^kómé6yaí 
2016, évi kól6é8v.tési néileg€ közgedeisi

.l) 
'. 

fu]léH.!: Az öílkúúnyzld 20| 6. évi kóllségwésj €lóiiín)zlt felh!§aálá.i !.P.
e) 5. el!éH.l: Az'í|kofliryz,í 2016, évi beflház1li, ftlltjíló.i l€@,
l) 6. ne4é*lel : AJ öikóm,,)y4l20l6, éVi áuúi tánosíÁgi
d 7. .ka.l: Azömkúnán an20l6.évitélg!úker€ténó

Ndiételke. 2016, fetaÁr 15.

J5, vl*--



1 melétletaz V2Or6t l l5,)onlo

l, MúxóDÉsl BEvÉTELrl(

Tulajdono5i bevéltelek / BéÉeadá5, VagYonréz€iésbe adáí

2.óhk mdnvzar köZhct l l nűködén b"véfut.j
Jóvedelempilu5ú adól:: lermólijld bérbeadál uláni ja

Ététesltósl és fo4aImi adók: iDanjzé5i adó

3. Múködésl táfrógltá *
Helyi Óntoímányatok általános mútödésénet é3 ápaat fe adabinák

sro. á is ósgyernétjó étife|adatot támós á9
takot kú területelké kaF5o 05fe|ád ok
1('jnt&(á. és kórmúVelódési f.ládilol

Múködési.élLj támo8atásol áht kíVülról 1Európa LJnió)
4- Egréb inködérl beváel.k

bevété.l. ellú oi,lell a lam, áláptól
Egyéb mOtödés (élú bevitelaht Béüíól
ll. FELHALMoz]Ás BEVÉTELEx

vaByontipu5ú adó : magán,emélyet kommúiáli3 adóh
Fé ha mozás célúlámogatás ériélú bévétel ]Elkülónltet álaptól

KOLTSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZtSÉN l

lv, FlNANszíRozÁ5l BEvÉTELE(

Áhnn bélúli mePe óleAezéFk
v. (öLTSÉGVETÉ§ H|ÁNY BE§ő FlNANszíRoásÁM slol6ÁLó
PÍNIFORGALOM NÉLKÚU BEVEÍELEK

l(oLTsL6VETEsl H ANY aNANsziRoásÁT M EG HAtAoTóJszEGlfrE (-iÜE6
f NANszíRozÁsÁRA szolGÁtó BEVÉTfu F(

múkódé.i célL] hitél félvéle

l-vl. MlNDósszEsEN: 7oo a54 777 Et



2, me léklel az 1/zOr5,1 1,15 ) ónkórfiányzati íendelethe:

öDÉsrK^DÁ§oK

Munaadokal lerhelo ]arulékok

Dolo8i nadá$k ós egyéb folyó kiadárck

EE)ebmükodencelu hadisok

Tár§ádaloD, szociálpoliil€i iutlakis. lómo sará$ k

Ani Belúli mepelólegezés visszáfi zetése

Múködé§i ki,dd§ ó§i?€§.n

IL FELEÁLMOZ/ISI K]ADÁSOK

Félhllmmfu i li.di! öslz.kn



3. mellékld a Vr016 0 1§ )önko

TÁÉXOZTATÓ TÁBlA
kfuTsÉGvtTÉ9 MÉRlEc 2016.
Mú köd&i & ,.lhá lmózári boniásb.n

MUnlaádól lelheló]árUlÁ}otésao(iáúho2 ad. Ónkormánvat kózhalalmi bPVételei
H,ónkoímányzal múködésének á b ánostámoA.

E*éb múkódési .é ú iámoPalá$i ósresen
T;,sáíiálom, 9on;lpolí la, egyéb JUnata5

FEIHÁLMóz]fu BÉVÉftL.k

FlNÁNszíRoás xÁD6ox HNÁNs7lnó7Áq uRÉrFlFk
Áh1 Be ú i meAelóleAerélvú9aízdló§P PénzmáBdV;nt m,j}odeí,e9e

pÁi7mJidvány felhd fro,;! íéVe

BEVÉTEL MlNDös§z[s[N



Kimutatás Mátételke KózségÖnkormánylata 2016, éV kólséE



é.érel k,ádá!.oevelelielóral}zala,n4l'éládátonL.nt,bontd5bdn



5. úélléklét .z V2or6,1ll,r5.) ónkomány.ati End€leth€

Ön korm ánylatá 2016 é!i b€ru házá9l, féltjj Ítáli f.l.dtt i



6 merökPlaz 1/20r6( 15,) óniomá^VDi rendeethez

A helviónkolffrny,al.káltalánosműködéséneké!á€azatlfeládátanaktámoB:rása
(r l015, éVi c,lóruény2,9rámú méllék été 9érint 

'

Arel.Pulé5 önlomány, ol mt]ködÓ9énél tamos á9.
1

Tél. pü lésüz.mckeréshéz ka pcso |ódó íe |. d at€ |látás lá frósalásd

No^ ág lás fennG,la$n.l FfioB á

]idzUtál fennl.ít.!ánál úmD33las

A t.l.pülési önkorhány,atok no.|á]ll és BY.róekjóléti f.ladabinak

Te épú és ijnkoímányEtok no. ália
f é ádabinak egyéb támogalás

Ié l€pü lési ó n kormá iyzatok kUlturilk lel.daEinak

Té épü é5i Önkolmányhtok



7, n.llétl.t az 1/2016.(l1,15,) ónkormányzati rcndelelhez

(lmutatás, 2o16-ban éngédélF!.tt lat*áól..érról


