
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2018. (VII.01.) önkormányzati rendelete 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. 

(II.26.) 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) 2018. 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 2018. évi 
költségvetésének főbb egyenlegeit az alábbiak szerint állapítja meg ": 
                                                                                                                                                e Ft 

Megnevezés 2018.év e.ei. 
2018.év 
mód.ei. 

Módosítási 
javaslat 

2018.év 
mód.ei. 

Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN 7 361 732 7 361 732 368 473 7 730 205 
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN 7 361 732 7 361 732 368 473 7 730 205 
Működési célú bevételek összesen finanszírozás 
nélkül 

2 525 236 2 525 236 35 893 2 561 129 

Működési célú kiadások összesen finanszírozás 
nélkül 

2 903 113 2 903 113 69 109 2 972 222 

Működési költségvetés egyenlege -377 877 -377 877 - 33 216 -411 093 
Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás 
nélkül 

2 189 591 2 189 591 269 167 2 458 758 

Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás 
nélkül 

3 545 789 3 545 789 299 364  3 845 153 

Felhalmozási költségvetés egyenlege -1 356 198 -1 356 198 -30 197 -1 386 395 
Költségvetés összesített egyenlege -1 734 075 -1 734 075 -63 413 -1 797 318 
Működési célú előző évi pénzmaradvány 
igénybevétel 

210 707 210 707 33 216 243 923 

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele 

2 036 198 2 036 198 30 197 2 066 395 

Belső finanszírozás összesen 2 246 905 2 246 905 63 413 2 310 318 
Működési célú finanszírozási bevételek 400 000 400 000 400 00 

Működési célú finanszírozási kiadások 232 830 232 830 232 830 

Működési célú finanszírozás egyenlege 167 170 167 170 167 170 
Fejlesztési célú finanszírozási bevételek  

Fejlesztési célú finanszírozási kiadások 680 000 680 000 680 000 

Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege -680 000 -680 000 -680 000 
Külső finanszírozás összesen -512 830 -512 830 -512 830 
Betét lekötés  
Betét visszavonás  
Finanszírozás összesen 1 734 075 1 734 075 63 413 1 797 488 

 
 



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. 
 
(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. § 
 
A Rendelet 5. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(8) A Képviselő-testület céltartalékként 44 415 ezer forintot különít el a 3. számú melléklet 
Önkormányzati cím kiemelt előirányzatai között, melyből 6 000 e Ft  közfoglalkoztatással 
kapcsolatos kiadások fedezetét szolgálja, 38 415 E Ft az intézményi személyi juttatások 
esetleges többletét finanszírozza.”  

 
4. § 

A Rendelet 8. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 



„A rendelet 3/3. számú mellékletében meghatározott 15 600 e Ft önkormányzati ingatlanok 
karbantartására, felújítására, valamint a 3/5 számú mellékletben eszköz beszerzésre 
rendelkezésre álló 18 041 e Ft előirányzat felosztására és felhasználására az igények 
felmérését követően, előzetes költségbecslés alapján kerülhet sor.” 

 
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, 2018. július hó 01. napján.  
 
 
 
 /: dr. Varga Andrea :/ 
 jegyző 
 
 


