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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

/2016. (.) 

 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  

 

 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. § 

 

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését  

5.702.746 ezer Ft tárgyévi bevétellel, 

                                                        5.702.746 ezer Ft tárgyévi kiadással 

 

állapítja meg. 

Ezen belül: 

a működési célú bevételt 2.302.028/e Ft-ban 
Ebből:  

 működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 245.452/e Ft-ban 

 előző évi pénzmaradvány 29.467/e Ft-ban 

 

 

a működési célú kiadásokat 2.347.259/e Ft-ban 
Ebből:  

 a személyi juttatások kiadásait 503.912/e Ft-ban 

 a munkaadókat terhelő járulékokat 141.989/e Ft-ban 

 a dologi kiadásokat 800.754/e Ft-ban 

 ellátottak pénzbeli juttatása 35.000/e Ft-ban 

 egyéb működési célú kiadásokat 592.742/e Ft-ban 

 az általános tartalékot 

céltartalékot 

500/e Ft-ban 

50.100/e Ft-ban 
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a felhalmozási célú bevételt 3.400.718/e Ft-ban 
 

 

a felhalmozási célú kiadást 3.355.487/e Ft-ban 

Ebből:  

 a beruházások összegét 3.179.730/e Ft-ban 

 a felújítások összegét 172.757/e Ft-ban 

 egyéb felhalmozási célú kiadásokat 3.000/e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

 

2. § 

 

A Képviselő-testület - az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 25.340/e Ft-tal növeli, a kiadási 

főösszeg azonos összegű növelése mellett. 

 

 

3. § 

 

A 2. §-ban a Városi Önkormányzat részére megállapított 25.340/e Ft előirányzat növekedés terhére a Képviselő-

testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi: 

 

 

- Értékesítési és forgalmi adó nő  7.107/e Ft 

( Műfüves sportpálya építéséhez az önkormányzat által fizetendő 

ellenérték)  

  

- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz nő 

( MLSZ sportfejlesztési program) 

- Beruházási kiadás nő 

( Műfüves sportpálya építése) 

     16.583/e Ft 

 

23.690/ e Ft 

 

 

-Részesedések beszerzése nő        1.650/e Ft 

( Marcali keleti Iparterület Kft törzstőke)   

  

- Értékesítési és forgalmi adó nő 

 

  

1.650/e Ft 

 

 

 

4. § 

 

A Rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(A képviselő-testület:) 

 

„c) a költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri, valamint társadalmi és civil szervezetek 

támogatására biztosított egyéb keret terhére - ide nem értve a képviselőtestület bizottságai hatáskörébe utalt 

összegek feletti döntési jogot, valamint az alapítványi kérelmeket - egyedi támogatás megállapítását a 

polgármesterre” 

 

 

5. § 

 

A Rendelet 22. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(2a) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható 

ügyek kivételével a két ülés közötti időszakban felmerülő önkormányzati ügyekben a forrásfelhasználásról  

500 ezer Ft értékhatárig döntést hozzon.” 
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6. § 

 

A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14; 15.; 16.. és 17. melléklete 

helyébe e rendelet 

1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8.; 9/1.; 9/2.; 9/3.;10.; 11.;12; 13.; 14.; 15.; 16. .és 17. melléklete lép. 

 

 

7. § 

 

Hatályát veszíti a Rendelet 18. § (2) bekezdés d) pontja. 

 

 

8. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné Dr. Molnár Irén  

         polgármester jegyző 

 


