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Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2017. (III.30.) számú önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-

testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira és az 

önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. 

 

2.§ (1)1 A Képviselő-testület Balatonakarattya Község Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) 2017. évi költségvetésében: 

a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 460.716.620 Ft 

aa) működési bevételek:    283.236.620 Ft 

ab) felhalmozási bevételek:          0 Ft 

ac) finanszírozási bevételek:   177.480.000 Ft 

 

b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 460.716.620 Ft 

ba) működési kiadások:    250.852.350 Ft 

bb) felhalmozási kiadások:    179.864.270 Ft 

bc) finanszírozási kiadások     30.000.000 Ft 

főösszegekben állapítja meg. 

 

(2)2 A működési kiadásokon belül a tartalék értékét 14.579.325 Ft értékben hagyja 

jóvá. 

 

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi kiadásait előirányzat-csoportok 

szerint az 1. melléklet3 szerint hagyja jóvá. 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételeit előirányzat-csoportok 

szerint a 2. melléklet4 szerint hagyja jóvá. 

(3) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak statisztikai létszáma 2017. évi alakulását 

a 3. melléklet5 szerint hagyja jóvá. 

                                           
1 Módosította: …/2017. (…) számú önkormányzati rendelet 
2 Módosította: …/2017. (…) számú önkormányzati rendelet 
3 Módosította: …/2017. (…) számú önkormányzati rendelet 
4 Módosította: …/2017. (…) számú önkormányzati rendelet 
5 Módosította: …/2017. (…) számú önkormányzati rendelet 
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(4) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2017. évi kiadásait előirányzat-

csoportok szerint a 4. melléklet6 szerint hagyja jóvá.  

(5) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2017. évi kiadásait az 5. 

melléklet7 szerint hagyja jóvá. 

(6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, 

rászorultsági jellegű ellátások 2017. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 

6. melléklet8 szerint hagyja jóvá. 

(7) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2017. évi 

kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 7. melléklet9 szerint hagyja jóvá. 

(8) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2017. évi bevételeit előirányzat-

csoportok szerint a 8. melléklet10 szerint hagyja jóvá. 

(9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2017. évi 

kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet11 szerint hagyja jóvá. 

(10) A Képviselő-testület a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához való állami 

hozzájárulásokat jogcímenként a 10. melléklet12 szerint hagyja jóvá. 

 

4.§ A Képviselő-testület a polgármester és az alpolgármester részére évi bruttó 200.000 

Ft cafeteria juttatást állapít meg. 

 

5.§ (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos 

feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a 

gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. 

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan 

figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének 

lehetőségeit. 

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 

Képviselő-testület fenntartja magának. 

 

6.§ A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 

előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a 

Képviselő-testület dönt. 

 

7.§ A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő 

fizetési módokat kell alkalmazni (Áht. 85.§). 

 

                                           
6 Módosította: …/2017. (…) számú önkormányzati rendelet 
7 Módosította: …/2017. (…) számú önkormányzati rendelet 
8 Módosította: …/2017. (…) számú önkormányzati rendelet 
9 Módosította: …/2017. (…) számú önkormányzati rendelet 
10 Módosította: …/2017. (…) számú önkormányzati rendelet 
11 Módosította: …/2017. (…) számú önkormányzati rendelet 
12 Módosította: …/2017. (…) számú önkormányzati rendelet 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

8.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba. 

  

Polgár Beatrix 

jegyző 

Matolcsy Gyöngyi 

polgármester 

 

A kihirdetés ideje: 2017. március 30. 

        Polgár Beatrix 

               jegyző 


