
 
 

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

10/2017. (VI. 28.)) Önkormányzati Rendelete 
 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 3/2017.(II.24.)  Önkormányzati Rendeletének módosításáról  

 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat 
– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvén 34.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 
1.§ 

 
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.24.) Önkormányzati 
rendeletének (továbbiakban: R.) a 1.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„( 1 ) A képviselő-testület az önkormányzat  2017. évi költségvetésének 

a) bevételi főösszegét:  190.651 eFt - ban 
b) kiadási főösszegét   190.651 eFt - ban állapítja meg. 
 

„( 2 ) A költségvetés hiánya 34.681 ezer forint. A hiányt az Önkormányzat az előző évek 
pénzmaradványából fedezi. 

 
2.§ 

 
A R. 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép. 

„4.§ Költségvetési bevételek előirányzata összesen:    
132.588 eFt 

Ebből: 
a) Önkormányzat működési támogatása:       45.464 eFt 
b) Működési célú Támogatások áht-n belülre      63.217 eFt 
c) Közhatalmi bevételek:           9.700 eFt 
d) Működési bevételek:          14.207eFt 

          
 

3.§ 
 

A R. 5.§ (1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők   

szerint határozza meg 
Működési költségvetési kiadások előirányzata összesen:    

                  145.765 eFt 
Ebből: 
a) Személyi jellegű kiadások:      63.487 eFt 
b) Munkaadókat terhelő járulékok:      10.994 eFt 
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c) Dologi kiadások        63.050 eFt 
d) Működési célú pénzeszköz átadás      6.619eFt 
e) Társadalom és szociálpolitikai juttatás    1.615 eFt 
 

 
(2) Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait a képviselő-testület a 
következők szerint határozza meg 
 
Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata összesen:  19.505 eFt 
Ebből: 

a) Beruházás:     19.505 eFt 
 

4.§ 
 

A R. mellékleteinek helyébe : 
a) A rendelet 1. melléklete helybe e rendelet 1. melléklete 
b) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete 
c) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete 
d) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete  
e) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete  
f) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete  
g) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete  
h) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete  
i) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete  
j) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete  

 
5.§ 

 
A R. 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Az Önkormányzat tervezett pénzmaradványa 34.682 ezer forint, melyet a felhalmozási és 
működési hiány megszüntetésére kíván fordítani. 

      
6.§ 

 
Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
Tiszagyulaháza, 2017. június 27. 
 
 
Mikó Zoltán        Dr. Kiss Imre 
polgármester              jegyző 
 
A rendelet kihirdetése megtörtént. 
 
Tiszagyulaháza, 2017. június 28. 
 
Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
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	a) bevételi főösszegét:  190.651 eFt - ban

