
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete 

 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Balajt Község Önkormányzatának 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.§ Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi  

      költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  

      2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 

 

a)  178.492 e Ft költségvetési bevétellel 

b)  178.492 e Ft költségvetési kiadással 

 

állapítja meg.” 

 

2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

3.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.  

       

4.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.  

 

5.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.  

 

6.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.  

 

7.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.  

 

8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

        

 

 

 

 

 Szabó Zoltán      Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

             polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 



 

Kihirdetési záradék: 

 

Kihirdetve Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 35. § (4) bekezdése szerint 

Szendrőlád Közös Önkormányzati Hivatal Balajti Kirendeltség hirdetőtábláján való 

kifüggesztéssel 2017. június 29. napján. 

 

Balajt, 2017. június 29. 

 

 

                                                                                    Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

                                                                                                     jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. m. az 1/2017.(II.16.) ö. rendelethez

Balajt Község Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1.melléklet a 7/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

e forintban

Bevételi jogcím
2017. évi 

előirányat

A B

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 29 448

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 11 307

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 16 941

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások /ivóviz, szoc. tüzifa/

Elszámolásból származó bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 73 897

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb működési célú támogatások bevételei 73 897

2.5.-ből EU-s támogatás

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 8 745

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 8 745

3.5.-ből EU-s támogatás

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) 1 960

Építményadó

Idegenforgalmi adó

Iparűzési adó

Talajterhelési díj 60

Gépjárműadó 500

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Egyéb közhatalmi bevételek 1 400

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 190

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke 10

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek 180

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó 

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 114 240

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat



1. m. az 1/2017.(II.16.) ö. rendelethez

Balajt Község Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1.melléklet a 7/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Betétek megszüntetése

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

Külföldi értékpapírok kibocsátása

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 114 240



1. m. az 1/2017.(II.16.) ö. rendelethez

Balajt Község Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1.melléklet a 7/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

e forintban

Kiadási jogcímek
2017. évi 

előirányat

A B

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 113 465

Személyi  juttatások 75 664

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 385

Dologi  kiadások 13 024

Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 360

Egyéb működési célú kiadások 1 032

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések

   - Elvonások és befizetések

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

   - Támogatásértékű kiadás (Bursa, Orvosi ügyelet) 572

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 460

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

   - Lakossági ivóviz tám., Szociális tüzifa tám.

   - Árkiegészítések, ártámogatások

   - Kamattámogatások

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék

   - Céltartalék

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 775

Beruházások 775

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felújítások

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

   - Lakástámogatás

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 114 240

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Kincstárjegyek beváltása

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

Belföldi kötvények beváltása

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /bér előleg/

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 

Államháztartáson kivüli megelőlegzések visszafizetése /munkü. közp./

Pénzügyi lízing kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Külföldi értékpapírok beváltása

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Váltókiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 114 240

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat


