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Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2018. (…….) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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: 

 

1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati 

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

 

„A Képviselő-testület Balatonakarattya Község Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) 2018. évi költségvetését: 

a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 728.426.986Ft 

aa) működési bevételek:    304.585.500 Ft 

ab) felhalmozási bevételek:   337.574.000 Ft 

ac) finanszírozási bevételek:     86.267.486 Ft 

 

b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 728.426.986 Ft 

ba) működési kiadások:    246.382.500 Ft 

bb) felhalmozási kiadások:    449.898.000 Ft 

bc) finanszírozási kiadások     32.146.486 Ft 

fő összegekben állapítja meg.” 

 

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

„(1) A működési kiadásokon belül a tartalék értékét 4.917.000 Ft értékben hagyja jóvá.” 

 

3.§ A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

4.§ A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

5.§ A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

6.§ A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

7.§ A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

8.§ A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

9.§ A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

10.§ A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

11.§ A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

12.§ A Kr. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

13. § A Kr. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

14.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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Polgár Beatrix 

jegyző 

Matolcsy Gyöngyi 

polgármester 

 

 

 

 

 

A kihirdetés ideje: 2018. ……… 

        Polgár Beatrix 

               jegyző 


