Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (III.13.) önkormányzati
rendelete
Bánd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.20.) rendelet
módosításáról
Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23 §, valamint a 24 § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi
rendeletet alkotja.
1.§ Bánd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.)
önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi
Bevételi előirányzatainak főösszegét
234.687.996 forintban
Kiadási előirányzatainak főösszegét
234.687.996 forintban,
a költségvetési egyenleg összegét 0 forintban állapítja meg.
(2) Bevételi főösszegen belül
a) Költségvetési bevételek összegét 218.186.170 forintban,
aa) Működési célú bevételek összegét 74.361.810 forintban,
aaa) Önkormányzatok költségvetési támogatásai összeg 38.181.655 forintban,
aab) Egyéb működési célú támogatások bevételei összegét 2.435.540 forintban,
aac) Költségvetési támogatás működéshez (tur.pályázat) 17.387.060 forintban,
aad) Közhatalmi bevételek összegét 10.385.196 forintban,
aae) Működési bevételek összegét 4.639.719 forintban,
aaf) Működési célú átvett pénzeszközök összegét 1.332.640 forintban állapítja
meg.
ab) Felhalmozási célú bevételek összegét 143.824.360 forintban,
aba) Felhalmozási célú egyedi támogatás összegét 20.000.000 forintban,
abb) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 167.360 forintban,
abc) Egyéb felhalm. c. támogatások bevételei ÁH belülről 123.657.000 forintban
állapítja meg.
b) Finanszírozási bevételek összegét 16.501.826 forintban,
ba ) Maradvány igénybevételének összegét 13.935.168 forintban,
bb ) Államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 1.936.018 forintban
bc) Belföldi értékpapírok bevételei 630.640 forintban
állapítja meg.

(3) Kiadási főösszegen belül

a) Költségvetési kiadások összegét 232.849.730 forintban,
aa) Működési kiadásokat 74.465.515 forintban
aaa) Személyi juttatásokat 28.848.933 forintban,
aab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 6.317.440
forintban,
aac) Dologi kiadásokat 34.532.527 forintban,
aad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 222.500 forintban,
aae) Egyéb működési célú kiadásokat 4.428.742 forintban,
aaf) Tartalékokat 115.373 forintban állapítja meg.

ab) Felhalmozási kiadásokat 158.384.215 forintban,
aba) Beruházások 147.522.370 forintban,
abb) Felújítások 7.233.623 forintban,
abc) Egyéb felhalmozási célú támogatások 50.000 forintban,
abd) Tartalékok 3.578.222 forintban állapítja meg.
b) Finanszírozási kiadások 1.838.266 forintban
ba)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1.838.266
forintban állapítja meg.
A költségvetés részletezése
2. § (1) A bevételek jogcímenkénti, részletezését a 2-5. melléklet tartalmazza.
(2) A kiadások jogcímenkénti megoszlását a 6-8. mellékletek részletezik.
(3) Az önkormányzati költségvetésben szereplő felhalmozási célú bevételeket a 9. melléklet
részletezi.
(4) Az önkormányzati költségvetésben szereplő felhalmozási célú kiadásokat a 10. melléklet
részletezi.
(5) Az önkormányzat éves létszámát a 11. melléklet határozza meg.
(6) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet
határozza meg.
(7) Az Óvoda Bánd költségvetésében szereplő bevételek és kiadások jogcímenkénti
részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2018. március 14-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017.
december 31. napjától kell alkalmazni.
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