
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2017.(IX.26.) számú önkormányzati rendelete 

 a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

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

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017.(II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR.) 

2.§. (1)-(7) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének 

 a) bevételi főösszegét   2.784.290.603 Ft-ban 

 b) kiadási főösszegét  2.784.290.603 Ft-ban 

állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) a) pontjában meghatározott bevétel bevételi 

előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg: 

 a)  működési bevételek           1.658.800.853 Ft 

 b) felhalmozási bevételek                  330.665.484 Ft 

     Költségvetési bevételek mindösszesen:        1.989.466.337 Ft 

c) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele       794.824.266 Ft 

     Finanszírozási bevételek                 794.824.266 Ft 

 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c):        2.784.290.603 Ft 

(3) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) b) pontjában meghatározott kiadás kiadási előirányzat-

csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg: 

 a) működési kiadások            2.374.031.989 Ft 

 b) felhalmozási kiadások               381.986.078 Ft 

     Költségvetési kiadások mindösszesen:         2.756.018.067 Ft 

 c) Finanszírozási kiadások                28.272.536 Ft 

      KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (a+b+c):         2.784.290.603 Ft  

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 766.551.730 Ft 

hiányt állapít meg. 
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(5) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) a) pontjában meghatározott működési bevételek és az 

ÖR. 2.§ (3) a) pontjában meghatározott működési kiadások különbözeteként keletkező 

715.231.136 Ft működési hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési 

maradványból finanszírozza. 

(6) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) b) pontjában meghatározott felhalmozási bevételek és 

az ÖR. 2.§ (3) b) pontjában meghatározott felhalmozási kiadások különbözeteként keletkező 

51.320.594 Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési 

maradványból finanszírozza. 

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 1. mellékletében foglaltaknak 

megfelelően 798.599.594 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint: 

 a) általános tartalék    461.553.085 Ft 

 b) felhalmozási céltartalék   337.046.509 Ft 

 melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást: 

aa) az évközi többletigények valamint az elmaradt bevételek pótlása, közmunka önerő 

biztosítása, 

ba) pályázati önerő az Európai Uniós és hazai forrásból megvalósítandó 

pályázatokhoz; illetve ezek megvalósításának felmerülő költségei.  

2.§ 

Az ÖR.  

1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 

2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 

3. melléklete helyébe e rendelet 3 melléklete 

4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 

5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 

6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 

10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 

11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete, 

13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 

14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete, 

15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete, 

16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete, 

17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete, 

18. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete, 

lép. 
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3.§ 

Ez a rendelet 2017. szeptember 26. napján lép hatályba. 

 

 

Macsári József        Dr. Pénzely Erika 
  polgármester                  jegyző 

 

A rendeletet kihírdettem: 2017. 09.26.                          Dr. Pénzely Erika 
         jegyző 


