
Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének  
1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete   

Ambrózfalva Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
 

 
Ambrózfalvi Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés d. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

 
1.§ (1) Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete a települési 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének  
a.) kiadási főösszegét      60.493 eFt-ban, 

 ezen belül:                   15.562 eFt személyi juttatással, 
                                3.219 eFt járulékkal, 
b.) bevételi főösszegét                      60.493 eFt-ban  
állapítja meg.  
       
2.§ Az 1. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását 
a 2., 3. számú melléklet tartalmazza. 

 
3.§ A 2. §-ban megállapított bevételek közül a működési bevételeket a 2. sz. 
melléklet tartalmazza. 
 
4.§ (1) Az államháztartási törvény alapján a képviselőtestület a címrendet az 1. 
számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
5.§ A képviselőtestület a 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatát címenkénti 
bontásban a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

 
6.§ Ambrózfalva Község Önkormányzatának 2016. évi létszám tervezetét a rendelet 
3. számú melléklete tartalmazza. 
 
7.§ Ambrózfalva település önkormányzata a 2016. évi költségvetését is érintő több 
évre áthúzódó kiadással járó feladatokat nem tervezett. 
 
8.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott 
előirányzatok módosításának jogát fenntartja magának. 
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az 
érdemi döntést igényel – a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése 
alapján a rendelet egyidejű módosítása mellett. 
(3) A képviselőtestület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának. 
(4) Az éves költségvetés tervezésekor az előző évi pénzmaradványból 1.599 eFt 
kerül felhasználásra. A tényleges pénzmaradvány összege a 2015. évi zárszámadás 
elkészülte után kerül pontosításra, és a költségvetési rendeletbe beépítésre. 
(5) Az év során átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításának jogát a 
képviselőtestület fenntartja magának. Pénzintézetnél csak három hónapnál nem 
hosszabb betéti lekötést eszközölhet az önkormányzat. 
 



9.§ Az önkormányzat 2016. évi működési bevételeinek és kiadásainak, felhalmozási 
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 4. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
10.§ Az önkormányzat 2016. évi kiadási finanszírozásának bemutatását a 3/a. számú 
melléklete tartalmazza. 
 
11.§ Az önkormányzat Európai Uniós támogatással készült beruházásokat nem 
tervezett. 
 
12.§ A képviselő-testület: 
a.) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben 
megtartja, 
b.) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás 
megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételben való döntés jogát saját 
hatáskörben megtartja. 
 
13.§ (1) Hatályát veszti az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló 
19/2015.(XII.04.) számú rendelet. 
(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
Csirik László            Dr. Sarkadi Péter 
polgármester         jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2016. február 11. napján. 

     
 
 
      Dr. Sarkadi Péter 

            jegyző 
 


