
 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2020.(III.01.) önkormányzati r e n d e l e t e 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló  
1/2019. (III.3.) 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) 2019. 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 2019. évi költségvetésének főbb 
egyenlegeit az alábbiak szerint állapítja meg ": 
                                                                                                                                                 e Ft 

Megnevezés 2019.év e.ei. 
2019.év 
mód.ei. 

Módosítás
i javaslat 

2019.év 
mód.ei. 

Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN 7 432 285 7 857 725 17 330 7 875 055 

Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN 7 432 285 7 857 725 17 330 7 875 055 

Működési célú bevételek összesen finanszírozás nélkül 2 528 087 2 728 781 2 836 2 731 617 

Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül 3 021 500 3 231 395 2 836 3 234 231 

Működési költségvetés egyenlege -493 413 -502 614 0 -502 614 

Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás 
nélkül 

368 494 527 786 14 494 542 280 

Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás 
nélkül 

4 374 210 4 571 545 14 494 4 586 039 

Felhalmozási költségvetés egyenlege -4 005 716 -4 043 759   -4 043 759 

Költségvetés összesített egyenlege -4 499 129 -4 546 373   -4 546 373 

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 359 988 370 489   370 489 

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele 

4 005 716 4 043 759   4 043 759 

Belső finanszírozás összesen 4 365 704 4 414 248   4 414 248 

Működési célú finanszírozási bevételek 170 000 186 910   186 910 

Működési célú finanszírozási kiadások 36 575 54 785   54 785 

Működési célú finanszírozás egyenlege 133 425 132125 0 132125 

Fejlesztési célú finanszírozási bevételek     

Fejlesztési célú finanszírozási kiadások     

Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege     

Külső finanszírozás összesen 133 425 132 125  132 125 

Betét lekötés     

Betét visszavonás     

Finanszírozás összesen 4 499 129 4 546 373  4 546 373 

 
 
 

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. 
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(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 4/7. 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 4/11. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/9. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(19) A Rendelet 4/12. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/10. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(20) A Rendelet 4/13. 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 5. számú melléklete érintett részei e rendelet 5. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(24) A Rendelet 5/1. számú melléklete érintett részei e rendelet 5/1. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(25) A Rendelet 6. számú melléklete érintett részei e rendelet 6. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(26) A Rendelet 6/1. számú melléklete érintett részei e rendelet 6/1. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(27) A Rendelet 7. számú melléklete érintett részei e rendelet 7. számú melléklete szerint módosulnak. 
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(28) A Rendelet 8. számú melléklete érintett részei e rendelet 8. számú melléklete szerint módosulnak. 
 

3. § 
 
A Rendelet 5.§ ( 7 ) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ (7) Az általános tartalék 2019. évi eredeti előirányzata 2 577 e Ft, az év közben jelentkező 
többletfeladatokra, illetve előre nem látható kiadásokra fordítható annak figyelembe vételével, hogy az 
önkormányzat likviditása folyamatosan biztosítható legyen.”  

 
 

4. § 
 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő második napon hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 /:  Csach Gábor :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2020. március hó 01. napján 
 
 
 
 
 
 /: dr. Varga Andrea :/ 
 jegyző 
 


