
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2017. (X. 07.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló
1/2017. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  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.§ Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről
szóló 1/2017. (II. 25.) önkormányzati  rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § -a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„  2.  §  Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2017.  évi  költségvetés
bevételi  főösszegét  54.138.571  forintban,  kiadási  főösszegét  54.138.571  forintban  állapítja
meg.”

2. § A rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
 „(1)  A  kiadási  főösszegen  belül  a  kiemelt  előirányzatokat  a  Képviselő-testület  a

következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatások                                                        9.954.216 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 1.851.209 Ft
c) dologi jellegű kiadások 19.104.695 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.307.500 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 7.976.294 Ft
    ebből általános tartalék                  2.103.904 Ft
f) beruházások 2.536.861 Ft
g) felújítások 9.508.644 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 149.152 Ft
i) finanszírozási kiadások 1.750.000 Ft

(2)  A  bevételi  főösszegen  belül  a  kiemelt  előirányzatokat  a   Képviselő-testület  a
következőképpen állapítja meg:
         a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                             25.869.859 Ft

b) közhatalmi bevételek               6.890.184 Ft
c) működési bevételek 2.050.000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök                                                               100.000 Ft
e)felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                       0 Ft
f) felhalmozási bevételek                                                                                              0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          118.250 Ft
h) finanszírozási bevételek           19.110.462 Ft
                ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             17.360.462Ft.”

3. § A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
   „ (2)  A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások

fedezetére 3.775.081 Ft áll rendelkezésre.”

4. § A rendelet 1-9. melléklete helyébe a jelen rendelet 1-9. melléklete lép.
 



 
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Molnár Endre Sándor                          Tóthné Titz Éva
    polgármester                                                      jegyzőt helyettesítő aljegyző

                                                                                                           
A rendelet kihirdetve: 

2017. október 07. 
      Tóthné Titz Éva

                                                                                                    jegyzőt helyettesítő aljegyző


