
GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
6/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelete 

 
 

Gyulakeszi Község 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 „(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés 

a) költségvetési bevételei összegét 55 707 ezer Ft-ban, 
b) költségvetési kiadásai összegét 91 893 ezer Ft-ban, 
c) a költségvetési hiányt 36 186 ezer Ft-ban, 
 ca) működési hiányt 10 165 ezer Ft-ban, 
 cb) felhalmozási hiányt 26 021 ezer Ft-ban, 
d) a működési célú finanszírozási bevételeket 35 916 ezer Ft-ban, 
 da) a működési célú költségvetési maradványt 14 007 ezer Ft-ban, 
 db) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételét 2 000 ezer Ft-ban, 
e) a működési célú finanszírozási kiadásokat 23 175 ezer Ft-ban, 
 ea) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 3 766 ezer Ft-ban, 
f) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 19 409 ezer Ft-ban, 
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 23 445 ezer Ft-ban, 
h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban, 
i) a bevételek és kiadások főösszegét 115 068 ezer Ft-ban, 
j) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások  
 főösszegét 95 659 ezer Ft-ban, 

állapítja meg.” 
 

2. § 
 

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 36 186 ezer Ft költségvetési hiány belső 
finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának 
igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet 
tartalékként kell kezelni.” 



 
3. § 

 
A költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) Az Képviselő-testület a kiadások között 1.000 ezer Forint általános működési tartalékot, 
10 803 ezer Forint általános felhalmozási tartalékot, összesen 11 803 ezer Forint általános 
tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.” 
 

4. § 
 
(1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép. 
(2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép. 
(3) A költségvetési rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép. 
(4) A költségvetési rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép. 
(5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép. 
(6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép. 
(7) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(8) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(9) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
(10) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
(11) A költségvetési rendelet kiegészül a 8. melléklettel, mely melléklet az egységes 

szerkezetű rendeletbe 11. mellékletként kerül. 
 
 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 
 
 
Gyulakeszi, 2018. június 27. 
 
 
 
 Szennyiné Kovács Veronika sk.  dr. Németh Mária Anita sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 2018. június 28. 
 
 
 
 

dr. Németh Mária Anita sk. 
              jegyző 


