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Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. 

(II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2015. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetésének 

 

főösszegét 486.085 E Ft-ban, 

ezen belül 

a költségvetési bevételek összegét 260.161 E Ft-ban, 

a költségvetési kiadások összegét 486.085 E Ft-ban, 

a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 225.924 E Ft-ban 

állapítja meg. 

 

Az Önkormányzat 2015. évi működési költségvetésének 

 

főösszegét 235.270 E Ft-ban, 

ezen belül 

a működési bevételek összegét 235.270 E Ft-ban, 

a működési kiadások összegét 228.160 E Ft-ban, 

a működési egyenleg (többlet) összegét 7.110 E Ft-ban 

állapítja meg. 

 

Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvetésének 

 

főösszegét 257.925 E Ft-ban, 

ezen belül 

a felhalmozási bevételek összegét 24.891 E Ft-ban, 

a felhalmozási kiadások összegét 257.925 E Ft-ban, 

a felhalmozási egyenleg (hiány) összegét 233.034 E Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A 2. § (1) bekezdésében szereplő hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési maradványának 

igénybevétele szolgál.” 

 

2. § 

 

Az Ör. 4. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(4) A Képviselő-testület beruházásokra 136.294 E Ft előirányzatot biztosít, melyek részletezését e rendelet 6. 

melléklete tartalmazza. 

 

(5) A Képviselő-testület felújításokra 120.331 E Ft előirányzatot biztosít, melyek részletezését e rendelet 7. 

melléklete tartalmazza.” 
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3. § 

 

Az Ör. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésében az évközi többletigények, valamint az 

elmaradt bevételek pótlására 60.116 E Ft általános tartalékot állapít meg.” 

 

4. § 

 

(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

 

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

 

(8) Az Ör. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

 

(9) Az Ör. 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

 

(10) Az Ör. 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

 

(11) Az Ör. 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

(12) Az Ör. 14. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

 

5. § 

 

Záró rendelkezés 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

Foktő, 2015. szeptember 30. 

 

 

 

 Bakai Károly Tóth Zoltán 

 polgármester aljegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal Foktői Kirendeltségének 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Foktő, 2015. október 1. 

 

 

 

 Tóth Zoltán 

 aljegyző 


