
Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő-Testületének 

17/2016. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 

Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításáról 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületé az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el : 

1. §A Monostorpályi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III..12.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban; Rendelet) mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei 

lépnek. A Rendelet 3.§ (4) bekezdése szerinti, az önkormányzat tervezett összes bevételeit és kiadásait 

(mérleg) az 1. melléklet tartalmazza, amely kiadási oldalon összevontan tartalmazza valamennyi 

intézmény kiadásait kiemelt előirányzatonkénti  tagolásban ide értve - az általános tartalék és 

céltartalék előirányzatait is. 

2. § A Rendelet 3. § (1) -(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-Testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosított 

előirányzatát  701.757.- E Ft kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el, mely tartalmazza 

az intézményi mikrotérségi társulás keretében ellátandó családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat önkormányzatra jutó kiadásait is. 

(2) A feladatfinanszírozásra kapott támogatás csak az adott feladatra használható fel, 

ezért az  intézményeknél az alábbi működési hiány mutatható ki: 

a) Monostorpályi Polgármesteri Hivatal hiánya : 10.968.-E Ft, 

b) Gondozási Központ és Községi Könyvtár hiánya : 4.652.-E Ft, 

c) Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde hiánya : 1.373.-E Ft.  

d) Összességében a működési hiány az a) – tól c) pontokig figyelembe véve 

önkormányzati szinten  16.993.-E Ft.” 

3. § A Rendelet valamennyi melléklete a Rendelet címeinek és mellékleteinek 

számozási rendjének, megnevezésének és szerkezetének megfelelően a jelen rendelet 1. 

melléklet, az I. cím, a II. cím, III. cím, IV. cím, 1/A. melléklet, a FA. melléklet, a IFA. 

melléklet, a IIFA. melléklet, és a IV/A. melléklet, 1/B. melléklet, 1/C. melléklet, 1/D. 

melléklet, I/B. melléklet, FC. cím, II/B. melléklet, IFC. cím, III/B. melléklet, IIFC. 

melléklet, IV/B. melléklet, IV/C. cím, IV/D. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. 

melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 

11. melléklet, 12. melléklet, 13. mellékleteivel egészül ki. 

4. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő munkanapon lép hatályba, majd a hatályba lépést követő 
munkanapon hatályát veszti. 
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Jelen rendeletet 2016. november 5. napján kihirdettem. 
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