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TERVEZET 

 

 

Pázmánd község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (…….) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.14.) 

rendelet módosításáról 

 

Pázmánd község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a Gazdasági Bizottság előzetes 

véleményével  - a következőket rendeli el: 

 

1.§ Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és 

költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.14.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a (2) bekezdés 1. melléklet helyébe e rendelet 1. 

melléklete lép. 

 

2. § A Rendelet 2.§-a (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi  

önkormányzati szintű összesített költségvetésének 

 

Bevételi főösszegét                 626.899.640 Ft-ban 

Ebből: 

a) Működési költségvetési bevételét    333.740.605 Ft-ban 

b) Felhalmozási költségvetési bevételét                                       10.000.000 Ft-ban 

c) Finanszírozási bevételét                283.159.035 Ft-ban 

 

 Kiadási főösszegét                 476.275.410 Ft-ban 

d) Működési költségvetési kiadását    267.747.410 Ft-ban 

e) Felhalmozási költségvetési kiadását      96.089.767 Ft-ban 

f) Finanszírozási kiadását                                                            112.438.233 Ft-ban 

 

3. § A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3.§ (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és 

felhalmozási bevételek részletezését az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti 

bontásban az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

a) Működési költségvetés bevételei        

333.740.605 Ft 

aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről        15.625.000 Ft 

ab) Közhatalmi bevétel            59.772.297 Ft 

ac) Intézményi működési bevétel         162.761.993 Ft 

ad) Működési célú átvett pénzeszköz          24.102.161 Ft 

ae) Működési bevétel            71.469.154 Ft 
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af)  Felhalmozási támogatás       10.000Ft

 b)  Felhalmozási költségvetés bevételei                    10.000.000 Ft 

c)           Finanszírozási bevétel                                                   283.159.035 Ft                                                    

 

    

(2) A Képviselő-testület a 1. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és 

felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

a) Működési költségvetés kiadásai    267.747.410 Ft 

 aa) Személyi juttatások     118.783.198 Ft 

 ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális 

  hozzájárulási adó       24.275.270 Ft 

 ac) Dologi kiadások        90.154.093 Ft 

 ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai        4.438.646 Ft 

 ae) Egyéb működési célú kiadások      30.096.203 Ft 

 

b) Felhalmozási költségvetési kiadások              96.089.767 Ft 

 ba) Beruházások       44.966.072 Ft 

 bb) Felújítások       49.923.695 Ft  

 bc) Egyéb felhalmozási kiadások       1.200.000 Ft 

c) Finanszírozási kiadások                                                       112.438.233 Ft 

 

 

4.§ (1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdés 2. és 3. melléklet helyébe e rendelet 2. és 3. melléklete 

lép. 

(2) Rendelet 4.§ (2) bekezdés 4. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 4.§ (3) bekezdés 5. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

(4) A Rendelet 4.§ (4) bekezdés 6. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 

 

5.§ (1) E a rendelet a kihirdetést követő …………………….. hatályba. 

 (2) E a rendelet a kihirdetését követő ………………. napon hatályát veszti. 

 

 

 

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika            Járfás Andrea  

                  polgármester               jegyző 

 

 

 

Záradék: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

 

Pázmánd, ……………….. 

 

 

            Járfás Andrea 

           jegyző 
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