
RAPOSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete

Raposka Község 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés 
a) költségvetési bevételei összegét 29 226 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 45 289 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 16 063 ezer Ft-ban,
 ca) működési hiányt 1 655 ezer Ft-ban, 

cb) felhalmozási hiányt 14 408 ezer Ft-ban,
d) a működési célú finanszírozási bevételeket 2 591 ezer Ft-ban, 
 da) a működési célú költségvetési maradványt 1 607 ezer Ft-ban, 
 db) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételét 984 ezer Ft-ban, 
e) a működési célú finanszírozási kiadásokat 936 ezer Ft-ban, 
 ea) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 936 ezer Ft-ban, 
f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 14 658 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 250 ezer Ft-ban,
h) a bevételek és kiadások főösszegét 46 475 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

(1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
(5) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

Raposka, 2017. február 22.

 Bolla Albert sk. Ughy Jenőné sk.
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2017. február 23.

                                                                Ughy Jenőné sk. 
                                                                     jegyző


