
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2017.(I.29.) önkormányzati   r e n d e l e t e 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló  

5/2016.(II.29.) rendelete módosításáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Balassagyarmat Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2016. 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 2016. évi 
költségvetésének főbb egyenlegeit az alábbiak szerint állapítja meg ": 
 
                                                                                                                                              e Ft 

Megnevezés 2016.év 
e.ei. 

2016.év 
mód.ei. 

Módosítá
si 

javaslat 

2016.év 
mód.ei. 

Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN 4 612 201 5 172 600 76 798 5 249 398 
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN 4 612 201 5 172 600 76 798 5 249 398 
Működési célú bevételek összesen finanszírozás 
nélkül 

2 461 355 2 653 383 3 869 2 657 252 

Működési célú kiadások összesen finanszírozás 
nélkül 

2 740 692 3 015 185 3 869 3 019 054 

Működési költségvetés egyenlege -279 337 -361 802 -361 802 
Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás 
nélkül 

1 523 309 1 525 669 72 929 1 598 598 

Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás 
nélkül 

1 871 023 2 006 929 72 929 2 079 858 

Felhalmozási költségvetés egyenlege -347 714 -481 260 -481 260 
Költségvetés összesített egyenlege -627 051 -843 062 -843 062 
Működési célú előző évi pénzmaradvány 
igénybevétel 

279 337 361 802  361 802 

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele 

348 200 481 746  481 746 

Belső finanszírozás összesen 627 537 843 548 843 548 
Működési célú finanszírozási bevételek   

Működési célú finanszírozási kiadások   

Működési célú finanszírozás egyenlege   
Fejlesztési célú finanszírozási bevételek 150 000  150 000 

Fejlesztési célú finanszírozási kiadások 486 150 486  150 486 
Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege -486 -486 -486 
Külső finanszírozás összesen -486 -486 -486 
Betét lekötés  
Betét visszavonás  
Finanszírozás összesen 627 051 843 062 843 062 
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2.§ 
 
(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. 
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(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 5/1. számú melléklete érintett részei e rendelet 5/1. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(26) A Rendelet 6. számú melléklete érintett részei e rendelet 6. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(27) A Rendelet 6/1. számú melléklete érintett részei e rendelet 6/1. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(28) A Rendelet 7. számú melléklete érintett részei e rendelet 7. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(29) A Rendelet 8. számú melléklete érintett részei e rendelet 8. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 

3.§ 
 

(1) A Rendelet 6.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(6) Az általános tartalék 2016. évi előirányzata 113 419 e Ft, az év közben jelentkező 
többletfeladatokra, illetve előre nem látható kiadásokra fordítható annak figyelembe 
vételével, hogy az önkormányzat likviditása folyamatosan biztosítható legyen.” 

 
(2) A Rendelet 6.§ (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) A Képviselő-testület céltartalékként 11 090 e Ft-ot különít el a 3/4. számú melléklet 
Önkormányzati cím kiemelt előirányzatai között, melyből 1 090 e Ft a személyi juttatások 
esetleges többletét finanszírozza, 10 000 e Ft a Városüzemeltetési Nonprofit Kft 
likviditásának biztosítását szolgálja.” 
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5.§ 

 
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő második napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea ./ 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2017. január hó 29. napján.  
 
 
 
 
 /: dr. Varga Andrea :/ 
 jegyző 
 
 


