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VácszentlászlÓ Község Önkormrányzat Képviselő-testülete az állarrtháztartásről szóló 201L
évi CXCV törvény 34. § (i) bekezdésben foglalt f,elhatalmazás alapjrán a Magyarország helyi
Önkormányzataúl szőIő 2atr1" évi CLXXXtrX.tv.l tr 1.§-ban meghatározott feladatkörében
eljárva Vácszentlászló Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének 4l2al6.(Iv.l4.)
Önkormányzati rendeiettel módosított Vácszentlászló Község Önkormányzata20l6. évi
költségvetéséről szóló I12016.(I. 1 1.) önkormányzatl, rendeiete (továbbiakban: Rendelet),-
módosítása taryyában az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A Rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2.§YácszentlászlŐ Község Önkormányzata(továbbiakban: Önkormányzat)2016. évi
bevételi terve a jelen rendelet 1. sz. mellékletében részletezettek szerint 3 68.v96 e Ft-ra
módosul, mely tartalmazzaa VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési
Önkormányzati Társul ás t.697 e Ft-os bevételét, valamint a 87.198 e Ft-os intézményi
ftnanszírozást is. Az Önkormányzatelső féléves bevétele 245.932 e Ft, a VVZS
Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkorm ányzati Társulás l .159 e Ft-os bevételével
együtt."

2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következö rendelkezés lép:

,,3.§ (1) Az Önkormányzat2016. évi kiadási terve a 2. sz. mellékletben részletezettek
szerint 368.796 e Ft-ra módosul, mely tartalmazzaa VVZS Csatorna Beruházási és
Üzemeltetési Önkorm ányzati Társulás 1 .697 e Ft-os kiadási tervét, valamint a 87.198 e
Ft-os intézményi finans zírozást és a Polgármesteri Hivat al 38.46I e Ft kiadás át is. Az
első feléves kiadási terv teljesítését 151.531 e Ft-ban hagyja jőváa Képviselő-testület.
(2) A költségvetési szervek kiadását a3. száműmelléklet, míg a címrendet a4. számű
me l l ékl et tartalmazza."

A Rendelet 4.§. helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

,,4.§. (1) Az Önkorményzat20l6. évi személyi állománya37 fő,mely tartalmazzaa
közfo glalk oztatotti létszámot i s.

(2) A szeméIyi juttatás I. feléves kiadását 4. száműmellékletekben részletezettekszerint
Összesen 41 .622 e Ft-ban, míg a személyi juttatást terhelő kiadásokat 10.467 e Ft-ban
hagyja jővá a Képviselő-testület."

A Rendelet 5.§. (1) bekezdése helyébe azalábbirendelkezés kerül:

"5.§.(1) A Képviselő-testület aköztisúviselői illetménykiegószítést2}%-banhatározza
meg.

A Rendelet 6.§-a helyébe.az alábbi rendelkezés kerül:

,,6.§. Az Önkormányzatkiadásainak és bevételeinek mérlegszení bemutat ását az 5.
számú mel lékl et tartalmazza."
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6.§. A Rendelet 9.§-a helyébe az alábbi rendelkezés kerül:



,,9.§. Az Önkormányzat 88.735 e Ft-os működési tartalékot képez,migavVZS
Csatoma Beruházási és Üzemeltetési ÖnkormányzatiTársulás tartaléka 1.319 e Ft.
EgYidejűleg az Önkormányzatberuhrázási célú Éadás a 1.935 e Ft-ra módosul.,,

7.§. Ez a rendelet a kihirdetése napjrán lép hatályba, de a20l6. évi költségvetési éwe
alkalmazni kell.

Y ácszentlászlő, 20 l 6. augusztus 23.

Kihirdetve (az Önkormányzathirdetőtáblájára kiftiggesztve): 2016. szeptember;J,$;fi1
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