Bakonyszücs Község Önkormányzatának
4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.) rendelet
módosításáról
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
2. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
költségvetési bevételét
költségvetési kiadását

91.953.491 Ft-ban
91.953.491 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási, valamint bevételi fő összegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
47.452.917 Ft
15.382.817 Ft
2.412.704 Ft
17.490.408 Ft
4.705.338 Ft
7.461.650 Ft
2.691.650 Ft
4.770.000 Ft
28.902.390 Ft
12.324.267 Ft
16.578.123 Ft
11.271.237 Ft
4.326.947 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
Felújítások
Tartalék
Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
3.789.906 Ft
399.746 Ft
1.273.280 Ft
1.200.000 Ft
640.080 Ft
276.800 Ft
12.610.764 Ft

Önkormányzatok módosított működési támogatásai
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek
Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről
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10.188.706 Ft
26.073.374 Ft
24.743.050 Ft
1.233.843 Ft
96.481 Ft
5.607.829 Ft

Módosított felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Módosított közhatalmi bevételek
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
Gépjárműadó
Egyéb közhatalmi bevételek
Módosított működési bevételek

744.000 Ft
4.071.950 Ft
80.000 Ft
265.000 Ft
446.879 Ft
100.000 Ft
2.000.000 Ft
31.582.912 Ft
27.241.312 Ft
4.341.600 Ft

Szolgáltatások ellenértéke
Ellátási díjak
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Módosított működési célú átvett pénzeszköz
Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Módosított finanszírozási bevételek
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Államháztartáson belüli megelőlegezések

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú
műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a
képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Oláh Géza
polgármester

Horváth Mária
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 30.

Horváth Mária
jegyző
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