
SomIószőlős Község Önkorm ányzata KépviseIő-testü|etének
1012017. §. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányz at 2016, évi költségvetéséről szóIó
412016. (L 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somlószőlős KÖzség Önkorm ányzaíának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület)
az AlaPtÖrvénY 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
AlaPtÖrvénY 32. cikk (i) bekezdés d) pontjábarr meglratározoti ieladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1.§ Somlószőlós Község Önkormányzata az Örlkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
412016. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ -a heiyébe az alábbi
rendelkezés lép:

,, 1. § A képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati költségvetés
a) 191 .652.032 Ft trirgyévi bevétellel
b) 191.652.032 Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg. "

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

,, 3. § (1) A képviseló-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit

b) az önkormányzat működési célú kiadásait

ebból:

ba) a személyi j uttatásokat

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális

ho zzáj ániási adó ö ssze gét

bc) a dologi kiadásokat

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait

c) az önkormanyzat felhalmozási célú bevételeit

d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait

ebből:

da) a beruházások összegét

db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat

e) az éves létszám-előirányzaíot

ebből:

ea) a költségvetési szervek éves léíszérn-előirényzaíáí

eb) a közfo glalkoztatottak éves léíszfun- előir ány zaíát

állapítja meg. "

1 17 .39 I.7 65 forintban;

1 46.137 .3 1 6 forintban,

42.402.602 forintban,

7 .887 .373 forintban,

39.845.195 forintban,

2.537 .770 forintban,

24.517.000 forintban;

18.424.480 forintban,

2.879.680 forintban,

15.544.800 forintban;

2"l főben,

3 főben,

24 főberl



3.§ A Rendelet i-$. nrelléklete helyébe e rendelet 1-8. melléklete lép.

4,§ Ez a rendelet 2017. nrájus 3l.-én 16 óra 25 perckor lép hatályba.

Somlószőlős, 201 7.május 3 1.

A rendelet kihirdetve:
Somlószőlős, 20i7. május 31. 16 óra 20 perc
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