
 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2018.(II.26.) önkormányzati rendelete 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.27.) 
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) 2017. 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 2017. évi költségvetésének 
főbb egyenlegeit az alábbiak szerint állapítja meg ": 
 
                                                                                                                                                 e Ft 

Megnevezés 2017.év e.ei. 
2017.év 
mód.ei. 

Módosítási 
javaslat 

2017.év 
mód.ei. 

Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN 3 343 922 5 905 006 103 797 6 008 803 
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN 3 343 922 5 905 006 103 797 6 008 803 
Működési célú bevételek összesen finanszírozás 
nélkül 

2 377 510 2 740 664 49 768 2 790 432 

Működési célú kiadások összesen finanszírozás 
nélkül 

2 656 052 3 124 018 49 767 3 173 785 

Működési költségvetés egyenlege -278 542 -383 354 1 -383 353 
Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás 
nélkül 

420 659 2 281 058 54 030 2 335 088 

Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás 
nélkül 

687 870 2 580 988 54 030  2 635 018 

Felhalmozási költségvetés egyenlege -267 211 -299 930  -299 930 
Költségvetés összesített egyenlege -545 753 -683 284 1 -683 283 
Működési célú előző évi pénzmaradvány 
igénybevétel 

278 542 383 354 -1 383 353 

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele 

267 211 299 930  299 930 

Belső finanszírozás összesen 545 753 683 284 -1 683 283 
Működési célú finanszírozási bevételek 200 000 200 000 

Működési célú finanszírozási kiadások 200 000 200 000 

Működési célú finanszírozás egyenlege    
Fejlesztési célú finanszírozási bevételek  

Fejlesztési célú finanszírozási kiadások   

Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege   
Külső finanszírozás összesen   
Betét lekötés  
Betét visszavonás  
Finanszírozás összesen 545 753 683 284  683 283 

 
 



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 4/5. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/4. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(14) A Rendelet 4/6. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/5. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(15) A Rendelet 4/7. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/6. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(16) A Rendelet 4/8. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/7. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 



(17) A Rendelet 4/9. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/8. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(18) A Rendelet 4/10. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/9. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(19) A Rendelet 4/11. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/10. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(20) A Rendelet 4/12. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/11. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(21) A Rendelet 4/14. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/12. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(22) A Rendelet 4/15. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/13. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(23) A Rendelet 4/16. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/14. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(24) A Rendelet 4/17. 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 5. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) Az általános tartalék 2017. évi eredeti előirányzata 168 507 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 5. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ (7) A Képviselő-testület céltartalékként 84 409 ezer forintot különít el a 3. számú melléklet 
Önkormányzati cím kiemelt előirányzatai között, melyből 6 017 e Ft  közfoglalkoztatással 
kapcsolatos kiadások fedezetét szolgálja, 13 650 e Ft a Szent Erzsébet Idősek Otthona 2017. évi 



működése során jelentkező bevételkiesés fedezetére használható fel, 34 742 e Ft a személyi 
juttatások esetleges többletét finanszírozza, 30 000 e Ft az adóbevétel kisesés kompenzálását 
szolgálja. ”  

 
4.§ 

 
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, 2018. február hó 26. napján.  
 
 
 
 /: dr. Varga Andrea :/ 
 jegyző 
 


