
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2021.(X.02.) önkormányzati   r e n d e l e t e 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.22.) rendelete 
módosításáról 

 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.), 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) 2021. évi 
költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

A BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2021.(II.22.) 
önkormányzati rendelete Balassagyarmat Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. 
(II.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § 

(1) A Képviselő-testület Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének főbb egyen-
legeit az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) az önkormányzati bevételek főösszegét 8 449 903 eFt-ban 
b) az önkormányzati kiadások főösszegét 8 449 903 eFt-ban 
c) a működési célú bevételek főösszegét (finanszírozás nélkül) 3 070 860 eFt-ban 
d) a működési célú kiadások főösszegét (finanszírozás nélkül) 3 641 084 eFt-ban 
e) a működési költségvetés főösszegét  -570 224 eFt-ban 
f) a felhalmozási célú bevételek főösszegét (finanszírozás nélkül) 601 486 eFt-ban 
g) a felhalmozási célú kiadások főösszegét (finanszírozás nélkül) 4 739 323 eFt-ban 
h) a felhalmozási költségvetés főösszegét -4 137 837 eFt-ban 
i) a költségvetés összesített főösszegét -4 708 061 eFt-ban 
j) a működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel  

főösszegét 626 720 eFt-ban 
k) a felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel  

főösszegét 3 884 618 eFt-ban 
l) a belső finanszírozás főösszegét 4 511 338 eFt-ban 
m) a működési célú finanszírozási bevételek főösszegét 13 000 eFt-ban 
n) a működési célú finanszírozási kiadások főösszegét 69 496 eFt-ban 
o) a működési célú finanszírozás főösszegét -56 496 eFt-ban 
p) a fejlesztési célú finanszírozási bevételek főösszegét 253 219 eFt-ban 
q) a fejlesztési célú finanszírozási kiadások főösszegét 0 eFt-ban 
r) a fejlesztési célú finanszírozás főösszegét 253 219 eFt-ban 
s) a külső finanszírozás főösszegét 196 723 eFt-ban 
t) a betét lekötés főösszegét 0 eFt-ban 
u) a betét visszavonás főösszegét 0 eFt-ban 
v) a finanszírozás főösszegét 4 708 061 eFt-ban 

 (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint fogadja el, 
amely tartalmazza a működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások 
2021. évi eredeti előirányzatát, a 2022., 2023. és 2024. évek prognosztizált előirányzatait jogcímek szerint.” 

2. § 

A BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2021.(II.22.) 
önkormányzati rendelete Balassagyarmat Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. 
(II.22.) önkormányzati rendelet 5. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 



 

„(7) Az általános tartalék 2021. évi előirányzata 49 293 e Ft, az év közben jelentkező többletfeladatokra, illetve 
előre nem látható kiadásokra fordítható annak figyelembevételével, hogy az önkormányzat likviditása 
folyamatosan biztosítható legyen. 

(8) A Képviselő-testület céltartalékként 60 183 ezer forintot különít el a 3. számú melléklet Önkormányzati cím 
kiemelt előirányzatai között, melyből 3 100 e Ft közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások fedezetét szolgálja, 
42 083 e Ft az intézményi személyi juttatások esetleges többletét finanszírozza, 15 000 e Ft a Közös 
Önkormányzati Hivatal személyi juttatások tartaléka.” 

3. § 

A BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2021.(II.22.) 
önkormányzati rendelete Balassagyarmat Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. 
(II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 
  /: Csach Gábor :/     /: dr. Varga Andrea :/ 
    polgármester                              jegyző 

 
 
 
 
 

Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2021. október hó 02. napján 
 

 
 
 

/: dr. Varga Andrea :/ 
          jegyző 
 


