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 JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

A Képviselő-testület  8  igen  szavazattal  -  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  -  az  alábbi
rendeletet alkotja:     

                                  17/2017. (V.31.) Ör. számú rendelet
   Létavértes Város Képviselő-testülete  

Az  Államháztartásról  szóló  2011.évi  CXCV.  Törvény  23.  §  (1)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Létavértes Városi Önkormányzat
2017. évi összevont költségvetéséről szóló 4/2017. (II.14.) Ör. számú rendelet módosítása
érdekében a következőket rendeli el:

1.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési tervének bevételét
                  

Eredeti előirányzat       3.271.634.000,- Ft-ról
                  Módosított előirányzat           3.304.125.000,- Ft-ra módosítja.

2.§
A jelen előterjesztésben szereplő  32.491 e Ft bevételi előirányzat módosítás, átcsoportosítás
az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

B11 Önkorm. működési támogatása 10.501 e Ft
B8131 Előző év kv. maradv. igénybevét. 21.990 e Ft

3. §.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési tervének kiadásait

Eredeti előirányzat       3.271.634.000,- Ft-ról
                  Módosított előirányzat           3.304.125.000,- Ft-ra módosítja.

4. §.
A jelen előterjesztésben szereplő  32.491 e Ft kiadási előirányzat módosítás, átcsoportosítás
az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

K1 Személyi juttatások 2.982 e Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok 655 e Ft
K3 Dologi kiadások  1.814 e Ft
K51
3

Tartalékok 26.364 e Ft

K6 Beruházások 676 e Ft

5. §.
A költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
A  Képviselő-testület  az  Önkormányzat  2017.  évi  összevont  költségvetésének  módosított
előirányzatát
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3.154.671 e Ft költségvetési bevétellel
3.282.936 e Ft költségvetési kiadással

      128.265 e Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten e rendelet 1.1. melléklete alapján határozza
meg a Képviselő-testület.   
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4)  Az  Önkormányzat  költségvetésében  szereplő  beruházások  kiadásának  módosított
előirányzata beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) A bevételek és kiadások módosított előirányzatát költségvetési szervenként a 9.1. – 9.5.
melléklet szerint határozza meg.  
(6) Az önkormányzat módosított előirányzat-felhasználási tervét a 4. számú tájékoztató tábla
szerint hagyja jóvá.

6. §.

(1) Ez a rendelet 2017. május 31-én lép hatályba. 
(2) Módosul: 

1. Létavértes Városi Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetéséről  szóló
4/2017.(II.14.) Ör. számú rendelete

(3)  A  rendelet  kihirdetéséről  a  jegyző  az  önkormányzat  hirdetőtábláján  történő
kifüggesztés útján gondoskodik.

Létavértes, 2017. május 10.

               Menyhárt Károly                     Bertóthyné Csige Tünde 
       polgármester                                       jegyző

k.m.f.

               Menyhárt Károly sk.                     Bertóthyné Csige Tünde sk.
polgármester                                              jegyző

A JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT HITELES
Létavértes, 2017.május 31.
 

Kulcsárné Juhász Judit
titkársági referens   
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