
Vácszentlászló Község Önkorm ányzata
Képviselő-testületének

gt2016.(xr.2.1' önkormányzatirendelete

yácszent|ászló Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete az államhaztartástől szÓlÓ 201L
évi CXCV törvény 34. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXIX.tv.1 1 1.§-ban meghatározott feladatkörében

eljárva Vácszentlászló Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének 4l20t6.(IV.14.) és a

7|2OI6.(IX.16.) önkormányzatirendelettel módosított YácszentlászlÓ Község Onkormányzata

2016. évi költségvetéséről szőIő I12016.(IL 1 1,) önkormányzati rendelete (továbbiakban:

Rendelet),- módosítása targyában az alábbí rendeletet alkotja.

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

,,2.§ Vácszentlászló Község Önkormányzata(továbbiakban: Önkormanyzat)2016. évi
bevételi terve a jelen rendelet 1 . sz. mellékletében részletezettek szerint 386.502 e Ft-ra

módosul, mely iartalmazzaa VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési
önkormányzati Tarsulás í.]46 e Ft-os bevételét, valamirrt a 87.198 e Ft-os intézményí
ftnanszírozást is. Az Önkorményzatháromnegyedéves bevétele 3l7962 e Ft, a VVZS
Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 1.218 e Ft-os bevételével

együtt."

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

,,3.§ (1) Az Önkormányzat2016. évi kiadási terve a 2. sz. mellékletben részletezettek

szerínt 386,502 e Ft-ra módosul, mely tartalmazza a VVZS Csatorna Beruházási és

üzemeltetési ÖnkormányzatiTársulás I.746 e Ft-os kiadási tervét, valamint a 87.198 e

Ft-os intézményi finanszírozást és a Polgármesteri Hivatal 38.781 e Ft kiadását is. A
három negyedéves kiadási terv teljesítését209.494 e Ft-ban hagyja jővá a Képviselő-
testület.

(2) A költségvetési szervek kiadását a3. számu melléklet, rníg a címrendet a 4. számű
me 1 1 éklet tartalmazza."

3.§ A Rendelet 4.§.(2) bek-e helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

"4.§. (2) A személyi juttatás három negyedéves kiadását 4, számű mellékletekben
résvletezettek szerint összesen 6I.2I5 e Ft-ban, míg a személyi juttatást terhelŐ

kiadásokat 15.3I2 e Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testiilet."

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

,,6,§. Az önkormány zatkiadásainak és bevételeinek mérlegszení bemutatását a jelen

rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza.



5. §.

6.§.

A rendelet 9. §-a helyében az alabbi rendelkezés került:

"9.§. Az Önkormányzat98.998 e Ft-os működési tartalékot képez,míg a VVZS
Csatorna Beruházási és Üzemeltetési ÖnkormányzatiTársulás tartaléka 1.264 eFt.
Egyidejűleg az Önkormányzatberubázási célú kiadása3.705 e Ft-ra módosul."

Ez a rendelet a kihirdetése napjarr lép hatályba, de a2016. évi költségvetési évre
alkalmazni kell.

Vácszentlász|ő, 201 6. nov ember 22.
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dr. K*íl Lászlő
jegyző

Kihirdetve (az Önkorm ényzathirdetőtábl ájárakifuggesáve): 20l6.december J...


