
 

Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.22.) önkormányzati 

rendelete 

Bánd Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

 

 

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. 

 

                                        A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

       1.§  (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi 

                     Bevételi előirányzatainak főösszegét      207.539.073 forintban 

                     Kiadási előirányzatainak főösszegét      207.539.073 forintban, 

           a költségvetési egyenleg összegét 0 forintban állapítja meg. 

 

 

(2) Bevételi főösszegen belül 

 

a) Költségvetési bevételek összegét 61.767.117 forintban, 

         aa) Működési célú bevételek összegét 46.767.117 forintban, 

                 aaa)  Önkormányzatok költségvetési támogatásai összeg 33.722.680 forintban, 

aab) Egyéb működési célú támogatások bevételei összegét 479.327 forintban,    

aac) Közhatalmi bevételek összegét 10.310.000 forintban, 

aad) Működési bevételek összegét 2.255.110 forintban állapítja meg. 

             ab)  Felhalmozási célú bevételek összegét 15.000.000 forintban, 

                  aba) Felhalmozási célú támogatás 7.000.000 forintban, 

                  abb) Felhalmozási célú bevétel 8.000.000 forintban állapítja meg.  

 

        b)  Finanszírozási bevételek összegét 145.771.956 forintban, 

               ba) Maradvány igénybevételét 144.507.282 forintban, 

               bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 1.264.674 forintban 

                     állapítja meg. 

  

    

    (3)  Kiadási főösszegen belül 

 

a) Költségvetési kiadások összegét 206.274.399 forintban, 

         aa) Működési kiadásokat 70.211.230 forintban 

                     aaa)  Személyi juttatásokat 26.351.830 forintban, 

aab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 5.350.765 

forintban, 

                     aac) Dologi kiadásokat 29.859.049 forintban, 



                     aad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 210.000 forintban, 

                     aae) Egyéb működési célú kiadásokat 6.339.164 forintban, 

          aaf) Tartalékok működési célú 2.100.422 forintban állapítja meg. 

 

 

ab) Felhalmozási kiadásokat 136.063.169 forintban, 

                      aba) Beruházások 129.186.374 forintban, 

           abb) Felújítások 1.698.573 forintban, 

           abc) Tartalékok felhalmozási célú 5.178.222 forintban állapítja meg. 

                       

  b) Finanszírozási kiadások 1.264.674 forintban 

         ba) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1.264.674 forintban 

állapítja meg. 

 

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a 

képviselő-testület. 

 

 

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 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet 

határozza meg. 

(7) Az Óvoda Bánd költségvetésében szereplő bevételek és kiadások jogcímenkénti 

részletezését a 13. melléklet tartalmazza. 

(8) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 

projektek bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet tartalmazza. 

(9) A saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettséget a 15. melléklet tartalmazza. 

(10) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások adatait, ezen 

egyenlegeket, valamint a hiány finanszírozására szolgáló forrás megjelölését a 16. melléklet 

tartalmazza. 

(11) A közvetett támogatások várható összegét a 17. melléklet határozza meg. 

(12) A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 18. melléklet 

határozza meg. 

 

 

 

 

 



Záró rendelkezések 

 

3. § (1) Ez a rendelet 2018. február 23-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 

1. napjától kell alkalmazni. 

 

 

Bánd, 2018. február 14. 

 

 

        Steigervald Zsolt             dr. Láng Zsanett 

         polgármester                                                                                                  jegyző 

 

 

Kihirdetve: Bánd, 2018. február 22. 

 

 

                                                                           dr. Láng Zsanett 

                                                                                   jegyző 


