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önkormányzati rendelet módosítása 
 
Érintett Bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) tárgyévi 
költségvetését érintő rendeletmódosítás a testület eredeti munkaterve szerint a novemberi 
rendes testületi ülésen kerülne előterjesztésre. 

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 23.) számú 
önkormányzati rendelet módosítás (továbbiakban: ’költségvetés módosítás’) a munkatervtől 
eltérő előterjesztése, az év vége közeledtével látható megtakarításoknak köszönhetően, az 
önkormányzati intézmények munkavállalói részére biztosítandó többletjuttatások 
jóváhagyásának megteremtése  érdekében kerül korábbi időpontban a képviselő-testület elé.  

. Ezen túl a napjainkig felmerült beruházási, fejlesztési többlet igényeknek teremt 
rögzített fedezetet, illetve az év utolsó negyedévében  realizálódott állami támogatásokat veszi 
számba, rendelkezik azok felhasználásáról. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (továbbiakban Áht.) 34.§ (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a 
tárgyévi költségvetési rendeletét.   

 
 

I.  A 2017.évi költségvetés főösszegének változása részletei 
 

 Az Önkormányzat összevont 2017. évi költségvetése kiadási és bevételi eredeti 
előirányzat főösszege 1 884 857 eFt volt, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése 
bevételi kiadási főösszege 1 791 350 eFt. Az előterjesztett módosítás hatására a költségvetés 
napjainkig jóváhagyott főösszege (2 709 799eFt)  9 991 eFt-tal növekszik, ezáltal 2 719 790 
eFt-ban kerül rögzítésre.  

 

 



1. A főösszeg változása a bevételek vonatkozásában  az alábbi indokokra 
visszavezethető: 

� A 198/2017. ( IX.27.) számú Képviselő-testületi határozat értelmében értékesítésre 
került a Kistarcsa 6666 hrsz-ú zártkerti ingatlan, mely vételár 1000 eFt összegben befolyt 
a tárgyévi költségvetés többletbevételeként. 
� A Belügyminisztérium mint Támogató az  Önkormányzatnak a Magyarország 2017. 
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban:2017.évi  Kvtv.) 3. 
mellékletének III. 1. a) pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatása 
jogcímen, 350 eFt támogatást megítélt ASP szakrendszerek használatához szükséges 
kártyaolvasó eszközök beszerzésére. A támogatás folyósítása 2017. október hónapban 
megtörtént. 
� A főösszeg további növekedését az év során a kötelező feladatellátásokhoz 
kapcsolódóan,  időszakonként (tárgyév májusi és októberi adatszolgáltatások 
folyományaként) teljesített mutatószámok függvényében jutatott, a 2017.évi Kvtv. szerinti 
állami támogatási többletbevételek idézik elő: 

Többlet bevételek jogcímenként- a 2017. évi Kvtv. szerint: 

Települési Önk. köznevelési feladatinak támogatása (B112) 
(ped.béremelés támogatása, egyéb működtetési költségek támogatása) 

                    
5 304 eFt  

Kulturális feladatok támogatása /kulturális pótlék (B114) 

                       
81 eFt  

Szociális és gyermekétkeztetési feladatok többlettámogatása (B113) 

                    
549 eFt  

Kieg. támogatás önkorm. intézmények bérkompenzációjához és polgármesteri  
béremelés többlettámogatása (B115) 

                    
802 eFt  

ASP rendkívüli támogatás-pályázat alapján (B16) 

                                   
350 eFt  

Összesen állami támogatás működésre (B1) 7 086 eFt 

 

� A módosításban többletbevételként kerül tervezésre -a Képviselő-testületnek a 
Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületével közös szándéka szerint- a két település 
határán elhelyezkedő Homok dűlő jövőbeli útépítése előkészítését szolgáló tervezési kiadások 
50 %-os összegének Kerepes Önkormányzata általi megtérítése, 1905 eFt összegben. A 
kívánt tervezési szerződésre vonatkozó kötelezettségvállalást Kistarcsa Önkormányzata 
gyakorolja - megelőlegezve a tervezési költségek egészét (3810 eFt). Utóbbi témában 2017. 
november hónapjában az érintett két település önkormányzatainak testületei közös ülést 
terveznek összehívni és döntést hozni az együttműködés formájáról. 
 
 

2. A többletbevételek felhasználására vonatkozóan előterjesztett kiadási előirányzat 
növekedések: 

� Simándy Iskola épületének az energetikai felújítással összefüggő felmerült szerelési 
munkálatai (klíma egységek áttelepítése)érdekében dologi kiadás (K3)  1181 eFt 
� Kapcsolódó működési célú Áfa kiadások  (K3)           319 eFt 
� Homokdűlő útépítés tervezése költségei  (K6)      3000 eFt 
� Homokdűlő útépítés tervezése Áfa kiadásai  (K6)        810 eFt 



� Polgármesteri Hivatal általános igazgatási feladatainak  érdekében 1 db laptop 
beszerzése vált szükségessé (k63)           118 eFt 
� Laptop beszerzés Áfa vonzata (K67)               32 eFt 
� Időszakban kiutalt állami többlettámogatás átadása  
helyi tömegközlekedést biztosító szolgáltatónak             30 eFt 
� Időszaki állami támogatások átadása köznevelési feladatokat ellátó Gesztenyés 
Óvodának működési kiadásai biztosítására (SNI gyermekek fejlesztésére szakmai szolgáltatás, 
egyéb szolgáltatási kiadások, közüzemi díjak fedezetésre) (K3)      2 913 eFt 
� Állami támogatásból finanszírozott önkormányzati (polgármesteri bérek, 
bérkompenzáció) bérkiegészítések és 2fő (étkeztetés számlázási ügyint.)Erzsébet utalványa 
felhasználásának tervezése (K1)          1287 eFt. 
� Kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kiadások tervezése (K2)        301 eFt. 
 
 

3. Előterjesztésben megjelenő előirányzat átcsoportosítások : 
 

Az év utolsó negyedévében az eredeti felhasználási keretösszeget meghaladó igény 
jelentkezett közvilágítási lámpatestek további elhelyezése, lámpatestek cseréje érdekében. 
A Boróka utca útépítésével összefüggésben jelentkezett igény 2 db lámpaoszlop kiépítésére, 
közel 1200 eFt becsült forrásigénnyel, valamint az év végéig halaszthatatlannak tűnik további  
5 lámpatest cseréje. Az összesen 1700 eFt, az utak karbantartására szánt keretösszeg év 
végéig felhasználásra nem kerülő részének átcsoportosításával rendelkezésre áll. 
 

Az év vége közeledtével természetesen fokozott figyelemmel kerülnek számbavételre 
a költségvetésben fel nem használt keretösszegek. A tárgyévben önkormányzati szinten 
tervezett személyi juttatásokon belül ( összevont szinten 514 millió Ft-os nagyságrendben 
tervezett kiadás) lehetőség nyílik az Önkormányzat által fenntartott valamennyi intézmény 
munkavállalóit érintően-munkáltató által kidolgozott belső szabályzat szerint- év végi 
egyszeri juttatás kifizetésére. Az Önkormányzat - immáron hagyományosan- év végén élni 
kíván a fel nem használt bérkeretek áttekintése során azzal a lehetőséggel, hogy az 
Önkormányzathoz kötődő munkavállalók munkája elismeréseként, a tárgyévi költségvetés 
végrehajtását és a kötelező feladatok finanszírozását nem veszélyeztetve Erzsébet ajándék 
utalvány formájában az év végén egyszeri juttatást nyújthasson. A városvezetés szándéka 
a juttatást olyan időpontban eljuttatni az egyes intézményi/önkormányzati dolgozókhoz, hogy 
azok, a karácsonyi ünnepekre tekintettel lehetőség szerint fel is használhassák.  
 
Az idei évben a korábbi  önkormányzati keretösszeget 10%-os mértékben meghaladó, 
összesen 13 820 eFt összegben kerülhet sor a juttatási keretösszegek megállapítására. Az 
alábbi összegekben javasolt az az egyes intézményekre/Önkormányzatra vonatkozó Erzsébet 
ajándék utalvány keretek megállapítása: 

� Alapszolgáltatási Központ  1 300 eFt 
� Kistarcsai Gesztenyés Óvoda  6 000 eFt 
� Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 6 400 eFt 
� Kistarcsa Város Önkormányzata (gyermekétkezési számlázásban dolgozó 

közalkalmazottak)      120 eFt. 
A fenti keretösszegek az utalványjuttatással felmerülő 43,66%-os mértékű közterhek 
megfizetését is biztosítják. 
 
A bérmegtakarítás keletkezésének oka elsősorban a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában 
jelentkező folyamatosan betöltetlen pedagógus álláshelyek száma. Az év első felében 3 fő 



pedagógus álláshely tartósan nem került betöltésre, míg a második félévben 4 pedagógus 
státusz üres, ezeken kívül az év felében tartós betegség miatt egy fő távolléte is a fel nem 
használt bérkeretet növelte. Az Alapszolgáltatási Központban szintén tartósan betöltetlen volt 
az év során 1,5 státusz a család és gyermekjóléti feladatok ellátásában, ill. a házi 
segítségnyújtásban 0,5 fő álláshely tartósan betöltetlen. A két intézmény vonatkozásában 
említett munkaerő hiány országos szinten is megjelenő ágazati sajátosság. 
A Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál a 2017. évi fluktuáció okán átmenetileg betöltetlen 
egyes álláshelyek okán fel nem használt bértömegek.  
A Kistarcsai Gesztenyés Óvodánál az egyszeri juttatás érdekében szükséges források teljes 
mértékben „megképződtek” saját elemi költségvetésben. 
Az Alapszolgáltatási Központnál a szükséges források szintén maradéktalanul rendelkezésre 
állnak saját elemi költségvetésben. A Polgármesteri Hivatalnál „megtakarított”, 
nagyságrendileg 1 300 eFt bérkeret további kiegészítése az Óvoda személyi juttatás 
előirányzatából átcsoportosítással, valamint az Alapszolgáltatási Központ elemi 
költségvetésében a személyi juttatások, és a szociális étkeztetés ellátotti számának 
csökkenéséből adódó dologi kiadások megtakarított keretösszegeiből biztosított.  
 
A polgármester számára idén sem tartalmaz javaslatot az előterjesztett keretösszeg. 
 

VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00061 számú, Uniós forrásból megvalósuló, Kistarcsai 
Tipegő Bölcsőde építése elnevezésű projekttel összefüggésben átcsoportosításra kerülnek az 
előirányzatok, a Képviselő-testület 222/2017.(XI.06.) sz. határozatának megfelelően. A 
100%-ban támogatásból megvalósuló beruházásnak az építési kivitelezésre fordítandó 
fedezete megnövekedett, tekintettel az eredményes közbeszerzési eljárásra. A támogatási 
szerződés módosításával egyidejűleg az eredetileg eszközbeszerzésre szánt keretek 
átcsoportosításával biztosítható volt a kivitelezéshez szükséges teljes forrásigény. A testület 
hivatkozott határozatában foglaltak szerint 2 759 eFt a 2017. évi költségvetés általános 
tartalékából, 2 172 eFt beruházási kiadásként,  586 e Ft fordított áfa kiadásként kerül 
átcsoportosításra. Előbbiekkel összefüggésben a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde beruházásnak a 
hatályos költségvetésben eszközök Áfa-ként tervezett  4 959 e Ft  (K67), átcsoportosítása 
szükséges a dologi kiadások közé (K352), mint a kivitelezéshez kapcsolódó fordított Áfa 
előirányzata. 

 

További az említett projekttel összefüggő, az időszakban felmerült szükséges átcsoportosítás, 
mely szerint a projekt előkészítés, projektmenedzsment kiadások személyi jellegű juttatásként 
(azok kapcsolódó közterheivel egyetemben) történő tervezése vált indokolttá, a megkötött 
szerződések tartalmának megfelelően( korábban mint szolgáltatási kiadások kerültek 
tervezésre). 

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde -VEKOP 6.1.1-15-PT1-2016-00061 
Kiadás változás 

(eFt) 

projekt személyi juttatások (K1)           2 600 e Ft  

projekt járulék kiadások (K2)              515 eFt  
projekt előkészítés és megvalósulás (tanulmányok, 
szakértő,nyilvánosság, közbeszerzés,kivitelezéshez kapcs. fordított 
áfa) (K3) -3115 eFt  
 



Az Önkormányzat hatályos 2017.évi költségvetés főösszegét érintő fent bemutatott 
változásoknak az egyes kiadási előirányzatokra gyakorolt változását az alábbi táblázat 
szemlélteti: 

adatok eFt-ban 
Előirányzat megnevezése Változás összege 

(eFt) 
Önkormányzatok állami működési támogatása (B1)  +7 086 eFt 
Állami támogatás (B2) felhalmozásra  0 
Közhatalmi bevételek (B3) 0 

Működési célú bevétel (B4)    +1905 eFt 

Felhalmozási célú bevétel ingatlan értékesítésből (B5) +1000 eFt 
Támogatás működési célra  (B6)  

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7) 0 

Finanszírozási bevétel  (B8) 0 

BEVÉTELI EL ŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN + 9 991 eFt 

Személyi juttatások (K1) változása  +2687 eFt 

Járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai (K2) + 2816 eFt 
Dologi kiadások (K3) változása + 4343 eFt 
Egyéb működési célú kiadások változása (K5) -2728 eFt 
Ellátottak pénzbeli juttatása kiadásai (K4 ) változása 0 
Beruházási, felújítási kiadások változása (K6-K7) + 2873 eFt 

Felhalmozási célú támogatási kiadások változása (K8) 0 
Finanszírozási kiadások változás (K9) 0 
KIADÁSI EL ŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN +9 991 eFt 

 

Az előterjesztés kiadási előirányzatokra gyakorolt változásai intézményenként, eFt-ban: 

 

Kiadási előirányzatok változása  

Alapszolg. 

Központ 

Kistarcsai 
Gesztenyés 

Óvoda 

Kistarcsai 
Polgármes-
teri Hivatal  

Kistarcsa 
Város 

Önkor-
mányzata 

ÖSSZE-
SEN 

változás 
(eFt) 

Személyi juttatások (K1)  -1200 -3210 +3210 +3 887 +2687 

Járulékok és szociális hozzájárulási 
adó kiadásai (K2) 

0 0 +2000 + 816 +2816 

Dologi kiadások (K3)  -800 +2913  +2 230 +4343 

Ellátottak pénzbeli juttatása kiadásai 
(K4 )  

0 0 0 0 0 

Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 0 0 -2 728 -2728 

Beruházási, felújítási kiadások (K6-K7) 0 0 +150 + 2723 +2873 

Felhalmozási célú támogatási 
kiadások (K8) 

0 0 0 0 0 

Finanszírozási kiadások változás 
(K9) 

0 0 0 + 3 063 0 



Összes előirányzat változás 
finanszírozás kiszűrésével (eFt) 

-2000 -297 +5360 + 6 928 +9991eFt 

 

Az előterjesztés az összevont költségvetés főösszegét érintően, a fentiek szerint 
részletezve, mindösszesen 9 991 eFt bevételi –kiadási előirányzat növekedésre vonatkozó 
javaslatot tartalmaz. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az Önkormányzat  2017. évi 
költségvetése módosításáról szóló rendelet előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a 
szabályozás várható következményeiről megtörtént. A tervezett jogszabály hatásai: 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 
A tárgyévi költségvetést érintő bevételek és kiadások számbavétele jelenik meg az 
előterjesztésben.  

b) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
a gazdasági szervezettel rendelkező Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának el kell 
látnia a mindenkori költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos beszámolási, 
nyilvántartási feladatokat, melyhez szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. 

c) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: a tárgyévi költségvetést érintő módosítások átvezetése kötelező, a 
rendeletalkotás elmaradásának következménye a törvényességi észrevétel lehet. 

d) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak.  

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes 
indokolásra a figyelemmel, az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá az Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítását!  
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kistarcsa Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló ../2017.(..) önkormányzati rendeletét.  
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2017. november 17. 
 
 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata 
…/2017. (..) önkormányzati rendelete 

 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése 
kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét 1 884 857 eFt összegben, módosított kiadási 
és bevételi főösszegét 2 719 790 eFt összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat 
elemi költségvetése bevételi kiadási módosított főösszege 2 647 551 eFt, mely 629 432 eFt 
összegben tartalmazza a fenntartó által biztosított intézmény finanszírozások összegét.” 
 
 

2. § 
 
A Rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„(1) Az Önkormányzat összevont, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 

kerülnek meghatározásra: 
a) a működési költségvetés kiadásainak összege    1 417 717 eFt, melyből 

aa) személyi juttatások összege   516 995 eFt, 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és  
 szociális hozzájárulási adó összege   123 582 eFt, 
ac) dologi jellegű kiadások összege   615 295 eFt, 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai        14 700 eFt, 
ae) egyéb működési célú kiadások összege   147 145 eFt, 
af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege           395 eFt, 
ae) alpontból céltartalék feladatellátás változására                0 eFt, 

b) felhalmozási költségvetési kiadások összege   1 281 422 eFt, melyből 
ba) beruházások, felújítások összege   1 275 622 eFt, 
bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás       5 800 eFt, 

c) a finanszírozási kiadások összege     20 651 eFt. 
 (2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból  

a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata    2 660 624 eFt, 
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata              59 166 eFt, 
d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege  395 eFt” 



 
 
 

3. § 
 
A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Az Önkormányzat összevont 2017. évi költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és 
kiadások egyenlege: 

a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában  168 779  eFt hiány,  
b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában   422 167 eFt hiány,  
c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában   590 946 többlet, 

mely működési és felhalmozási előirányzatok egyenlegében mutatkozó hiány belső 
finanszírozását 243 277 eFt összegű 2016. évi maradvány igénybevétele és külső 
finanszírozásként 368 320 eFt összegben hitel felvétele biztosítja.” 
 
 

4. § 
 
A Rendelet 9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Az Önkormányzat összevont 2017. évi módosított költségvetésében az egyéb működési célú 
kiadások előirányzatán belül, 395 eFt összegű az általános működési célú tartalék.” 
 
 

5.§ 
 

A Rendelet 11.§-a az alábbi (14)  bekezdéssel egészül ki: 
 
„(14) A Képviselő-testület 2017. évben egyszeri jelleggel, ajándék- Erzsébet utalvány juttatás 
biztosítását teszi lehetővé a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek munkavállalói 
javára. Az egyes költségvetési szervek munkavállalói, a munkáltatói jogokat gyakorló 
intézményvezetők által kidolgozott szabályzat szerint jogosultak az egyes meghatározott 
juttatásként kifizetésre kerülő ajándék-Erzsébet utalványra. A rendelet hatálya alá tartozó 
szervezetek az alábbi - közterheket is magába foglaló-, keretösszegek erejéig jogosultak a 
béren kívüli juttatás kiadásának teljesítésére: 
a)      Alapszolgáltatási Központ                                                                          1 300 eFt 
b)      Kistarcsai Gesztenyés Óvoda                                                                      6 000 eFt 
c)       Kistarcsai Polgármesteri Hivatal                                                                6 400 eFt 
d)       Kistarcsa Város Önkormányzata                                                 120 eFt. 
 
 

6. § 
 
(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, mely az 
Önkormányzat összevont 2017. évi költségvetési bevételeit mérlegszerűen, előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban tartalmazza. 
 



(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe - az Önkormányzat által irányított költségvetési 
szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban bemutató- e rendelet 2. számú melléklete lép.  
 
(3) A Rendelet 2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. számú melléklete lép. 
 
(4) A Rendelet 3.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.1. számú melléklete lép. 
 
(5) A Rendelet 3.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.2. számú melléklete lép. 
 
(6) A Rendelet 3.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.3. számú melléklete lép. 
 
(7) A Rendelet 4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.1.számú melléklete lép. 
 
(8) A Rendelet 4.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.2.számú melléklete lép. 
 
(9) A Rendelet 4.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.3.számú melléklete lép. 
 
(10) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe - mely az Önkormányzat nevében végzett 

beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2017. évi tervezett kiadásait 
célonként tartalmazza-, e rendelet 5. számú melléklete lép. 

 
(11)  A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 
 
 

7 . § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
        Solymosi Sándor  Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
  polgármester            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


