
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

37/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.28.) 

rendelete módosításáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. Törvény 143.§ (4) bekezdésben meghatározott 
feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Balassagyarmat Város Önkormányzata 
(továbbiakban: önkormányzat) 2013. évi költségvetésének módosításáról (továbbiakban: rendelet) az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

A Rendelet 2.§ ( 1 ) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

"(1) A Képviselő-testület Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének főbb 
egyenlegeit az alábbiak szerint állapítja meg ": 
                                                                                                                                                 e Ft 

Megnevezés 2013.év e.ei. 2013.év 
mód.ei. 

Módosítá
si javaslat 

2013.év 
mód.ei. 

Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN 3 365 517 4 345 873 227 352 4 573 225 
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN 3 365 517 4 345 873 227 352 4 573 225 
Működési célú bevételek összesen finanszírozás nélkül 2 202 354 2 899 256 152 208 3 051 464 

Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül 2 153 950 2 451 456 152 208 2 603 664 

Működési költségvetés egyenlege 48 404 447 800  447 800
Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás 
nélkül 

815 589 841 076 66 736 907 812 

Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás 
nélkül 

1 143 994 1 356 105 75 144 1 431 249 

Felhalmozási költségvetés egyenlege -328 405 -515 029 -8 408 -523 437
Költségvetés összesített egyenlege -280 001 -67 229 -8 408 -75 637
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel  1 596  66 427  66 427 
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele 

 162 136  345 000  345 000 

Belső finanszírozás összesen  163 732  411 427 411 427
Működési célú finanszírozási bevételek   

Működési célú finanszírozási kiadások  50 000  514 227 514 227
Működési célú finanszírozás egyenlege -50 000 -514 227 -514 227
Fejlesztési célú finanszírozási bevételek 183 842 194 114 8 408 202 522
Fejlesztési célú finanszírozási kiadások 17 573 24 085 24 085
Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege 166 269 170 029 8 408 178 437
Külső finanszírozás összesen 116 269 -344 198 8 408 -335 790
Betétek visszavonása működési   

Betétek lekötése működési   

Működési célú betétek egyenlege     
Betétek visszavonása fejlesztési     

Betétek lekötése fejlesztési   

Fejlesztési célú betétek egyenlege   

Finanszírozás összesen 280 001 67 229 8 408 75 637
 

2.§ 
 

A Rendelet 9.§ ( 1 ) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : 
 



„(1) A rendelet 3/1 számú mellékletében meghatározott 2 500 e Ft „polgármesteri keret” előirányzat 
terhére a polgármester jogosult kötelezettséget vállalni,  előre nem látható egyéb feladatok, 
támogatási kérelmek finanszírozására.” 

3.§ 
 
( 1 ) A Rendelet 1. számú melléklete érintett részei e rendelet 1. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 2 ) A Rendelet 2. számú melléklete érintett részei e rendelet 2. számú melléklete szerint 
módosulnak.  
( 3 ) A Rendelet 3. számú melléklete érintett részei e rendelet 3. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 4 ) A Rendelet 3/1. számú melléklete érintett részei e rendelet 3/1. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 5 ) A Rendelet 3/2. számú melléklete érintett részei e rendelet 3/2. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 6 ) A Rendelet 3/3. számú melléklete érintett részei e rendelet 3/3. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 7 ) A Rendelet 3/4. számú melléklete érintett részei e rendelet 3/4. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 8 ) A Rendelet 3/5. számú melléklete érintett részei e rendelet 3/5. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 9 ) A Rendelet 4. számú melléklete érintett részei e rendelet 4. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 10 ) A Rendelet 4/1. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/1. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 11 ) A Rendelet 4/2. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/2. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 12 ) A Rendelet 4/3. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/3. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 13 ) A Rendelet 4/4. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/4. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 14 ) A Rendelet 4/5. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/5. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 15 ) A Rendelet 4/6. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/6. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 16 ) A Rendelet 4/7. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/7. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 17 ) A Rendelet 4/8. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/8. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 18 ) A Rendelet 4/9. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/9. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 19 ) A Rendelet 4/10. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/10. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 20 ) A Rendelet 4/11. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/11. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 21 ) A Rendelet 4/12. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/12. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 22 ) A Rendelet 4/13. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/13. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 23 ) A Rendelet 4/14. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/14. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 24 ) A Rendelet 4/15. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/15. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 25 ) A Rendelet 4/17. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/16. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 26 ) A Rendelet 4/18. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/17. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 ( 27 ) A Rendelet 5. számú melléklete érintett részei e rendelet 5. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 



( 28 ) A Rendelet 5/1. számú melléklete érintett részei e rendelet 5/1. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 29 ) A Rendelet 6. számú melléklete érintett részei e rendelet 6. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 30 ) A Rendelet 6/1. számú melléklete érintett részei e rendelet 6/1. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 31 ) A Rendelet 7. számú melléklete érintett részei e rendelet 7. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 32 ) A Rendelet 8. számú melléklete érintett részei e rendelet 8. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
( 33 ) A Rendelet 19. számú melléklete érintett részei e rendelet 9. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 

4.§ 
 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon hatályát 
veszti. 
 
 
 

/: Medvácz Lajos :/      /: Dr. Varga Andrea :/ 
    polgármester         jegyző 
 
 

Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2013. december 02.     /: Dr. Varga Andrea :/ 
           jegyző 


