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Kisszállás Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

2/2018.(II.28.) 

önkormányzati rendelete 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.27.)  

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

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

bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § 

 

Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.27.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 3. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

„3. § (1) Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és 

intézményei 2017. évi költségvetésének 

 

a) bevételi főösszegét     500.286.620 Ft-ban 

  aa) működési bevételét   348.561.962 Ft-ban 

    ab) felhalmozási bevételét   151.724.658 Ft-ban 

b) kiadási főösszegét     517.502.320 Ft-ban 

   ba) működési kiadását   484.570.464 Ft-ban 

   bb) felhalmozási kiadását     14.164.352 Ft-ban 

   ebből Művelődési Ház és Könyvtár  

2017. évi felújítás saját forrása         280.000 Ft-ban 

  c) költségvetési hiányát      17.215.700 Ft-ban  

  d) működési hiányát     136.008.502 Ft-ban 

                        e) felhalmozási többletét                                     137.560.306 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a 

  a) finanszírozási célú bevételek összegét  131.946.214 Ft-ban 

  b) finanszírozási célú kiadások összegét   114.730.514 Ft-ban 

  c) finanszírozási többletét      17.215.700 Ft-ban 

  d) a költségvetés összesített hiányát                        0 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 

 

a)  hiány belső finanszírozására szolgáló     

aa) működési célú maradvány igénybevétele          17.215.700 Ft 

ab) felhalmozási célú maradvány igénybevétele               0 Ft 

 

b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása.                0 Ft.” 
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2. § 
 

A R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

„5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételeit 

a)    345.713.738 Ft működési bevétellel, 

b)    151.724.658 Ft felhalmozási bevétellel és 

c)    21.862.311 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá. 

 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi kiadásait  

a) 391.022.347 Ft működési kiadással  

b) 13.547.846 Ft felhalmozási kiadással 

ebből 280.000 Ft Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi felújítás saját 

forrással és 

c)        114.730.514 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.” 

 

3. § 

 

A R. 6. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

„6. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit  

a)  380.809 Ft működési bevétellel, 

b) 53.035.984 Ft finanszírozási bevétellel, 

c) 0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá. 

 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásait  

a) 53.282.623 Ft működési kiadással és 

b) 134.170 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.” 

 

4. § 

 

A R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

„7. § (1) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2017. évi bevételeit 

a) 743.710 Ft működési bevétellel, 

b) 41.893.740 Ft finanszírozási bevétellel, 

c) 0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá. 

 

(2) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2017. évi kiadásait  

a) 42.546.054 Ft működési kiadással és 

b) 91.396 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.” 

 

5. § 

 

A R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

„8. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi bevételeit  

a) 1.723.705 Ft működési bevétellel, 
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b) 15.154.179 Ft finanszírozási bevétellel, 

c) 0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá. 

 

 

(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi kiadásait: 

a) 16.486.944 Ft működési kiadással és 

b) 390.940 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.” 

 

 

6. § 

 

 

(1)    A R. 15. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

A R. 2/1. melléklete helyébe a 2/1. melléklet lép. 

A R. 2/2. melléklete helyébe a 2/2. melléklet lép. 

A R. 2/3. melléklete helyébe a 2/3. melléklet lép. 

A R. 2/4. melléklete helyébe a 2/4. melléklet lép. 

A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

A R. 3/1. melléklete helyébe a 3/1. melléklet lép. 

 A R. 3/2. melléklete helyébe a 3/2. melléklet lép. 

 A R. 3/3. melléklete helyébe a 3/3. melléklet lép. 

 A R. 3/4. melléklete helyébe a 3/4. melléklet lép. 

 A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

A R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

 

7. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 
 

 

 

 

 

 Kispál István Csíszár Csaba 

 polgármester jegyző  

 

Záradék:  

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) 

bekezdése alapján a rendelet 2018. február 28-án kihirdetésre került. 

   

 

  Csíszár Csaba 

  jegyző  


