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Nagybánhegyes község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

12/2017. (VIII.15.) Ör. rendelete 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.14.) Ör. rendelet  

módosításáról 

 

Nagybánhegyes község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bek. f.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében és 

34. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

kormányrendeletben, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvényben, 

valamint a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXXVI. Törvényben foglalt rendelkezésekre, Magyar-

ország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Pénzügyi Bizottság, valamint Ügyrendi és 

Jogi Bizottság véleményének kikérésével,  a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 14.) Ör. ren-

deletét (Továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 

1. § Az R. 2. § bekezdésével elfogadott  eredeti költségvetési főösszeg az alábbiak szerint módosul: 

Módosított bevételi főösszeg 259.500.896 Forint 

Módosított kiadási főösszeg 259.500.896 Forint 

2.§ Az R.3.§ bekezdésével elfogadott 2017. évi összes bevétel az alábbiak szerint módosul: 

Az önkormányzat költségvetésének 2017. évi összes bevétele: 259.500.896 Forint. 

3.§ Az R. 5.§ bekezdésében elfogadott tartalékok összegét az alábbiak szerint módosul: 

 A képviselő-testület a tartalékok összegét 19.590.595 Forintban állapítja meg. 

4.§ Az R. mellékletei  az e rendeletben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint alakulnak:  

a) 1. melléklet az R.1 melléklete helyébe lép 

b) 2. melléklet az R.2. melléklete helyébe lép 

c) 3. melléklet az R.3. melléklete helyébe lép 

d) 4. melléklet az R.4. melléklete helyébe lép 

e) 5. melléklet az R.5. melléklete helyébe lép 

f) 6. melléklet az R.6. melléklete helyébe lép 

 

5. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és kihirdetését követő napon hatályát veszti.  

Nagybánhegyes, 2017.08.14. 

 Farkas Sándor Giliczó Pálné 

 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2017.08.15. 

 Giliczó Pálné 

 jegyző



 


