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BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2018. (……..) önkormányzati rendelet tervezete 

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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.§ 

(1) Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást (a továbbiakban: rendelet) 

 

579.238.048 Ft költségvetési bevétellel 

522.678.494 Ft költségvetési kiadással 

56.559.554 Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. 

 

2.§ 

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend szerinti kiemelt 

kiadási és bevételi jogcímei az 1. melléklet, 

(2) Az önkormányzati és intézményei kiadásai az 1/a. melléklet, 

(3)  A Balatonakarattya Község Önkormányzat 2017. évi kiadásai az 1/b. melléklet, 

(4) A Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2017. évi kiadásai az 1/c. melléklet, 

(5) A önkormányzati és intézményei 2017. évi bevételei a 2/a. melléklet, 

(6)  A Balatonakarattya Község Önkormányzat 2017. évi bevételei a 2/b. melléklet, 

(7) A Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2017. évi bevételei a 2/c. melléklet, 

(8) Az átadott pénzeszközök kiadásait a 3. sz. melléklet 

(9) A beruházások és felújítások kiadásait a 4. sz. melléklet 

(10) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális jellegű ellátások az 5. sz. melléklet 

(11) Az átvett pénzeszközök, támogatások kölcsönök bevételeit a 6. sz. melléklet 

(12) A foglalkoztatottak létszámát a 7. sz. melléklet 

(13) A helyi adók alakulását a 8. sz. melléklet 

(14) Az önkormányzat tartalékát a 9. sz. melléklet 

(15) Az önkormányzat konszolidált pénzmaradványát a 10. sz. melléklet 

(16) Az önkormányzat konszolidált mérlegét a 11. sz. melléklet 

(17) Az önkormányzat konszolidált eredmény kimutatását a 12. sz. melléklet 

(18) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. sz. melléklet 

szerint kerül jóváhagyásra.  

 

3.§ 

A jegyző gondoskodik a pénzmaradvány előirányzatokon történő átvezetéséről, szabad 

pénzmaradvány tartalékba helyezéséről. 

 

4.§ 

Jelen a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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.......................................... ....................................... 

Polgár Beatrix 

jegyző 

Matolcsy Gyöngyi 

polgármester 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

 

 

.......................................... 

Polgár Beatrix 

jegyző 

 


