
Zánka KóZség a)nkol]nán) Zala
Képvj§e ó tc(úlete

ZÁNKÁ KÓZSÉ,G ÖNKORMÁNYZATA
KÉ,PvIsELó-TEsTtjLETÉNEK

),2l20l1 , (X1.28,) önkormányzati rcnd€letc

8 20l7. él,i költségvctésről szóló 3/20l7.(llL 28,) önkormányzati rendclct
módosításáról

Zánka Község Ónkonrrányzata Képvise]ő-testülele aZ Alaptörvény ]2, cikk (2) bckczdésébcn

meghatározoti eredeti jogalkottii iatáskörében, az Alaptörvény 32, cikk (]) bekezdós í)

pnriqában e. az államllázt;rrtásról szóló 201], évi CXCV, törvén!,23, § (1) bekczdésében

meghatározott fcladatkörébcn e]járva a következőket rende]i e]:

1- Általános lendelkezések
1. §

Zánka KöZség Önkotmányzata Képvise]ő-testületének a 2017, évi költségvctéSről szóló

3/20i7, (It, 2-8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: t(endelet) 3, § (1) bekczdése

helyébe a következő rendelkezés lép:

,,3.§ (1) A Képviselő{estület Zánka Község Önkormlfuyzatának települési költségvctésé| a7 e

i"ná"t"t -"tieU"t"ibcn ibglaltak szerint az alábbiakban harározza mcg: (1-3-7,13,

melléklctek)
a) Bevételi fóösszegét

aa) Költségvctési bevéteIi 1óösszegét
aaa) Múködési célú költségvetési bevételi főösszegét
aab) Felhalmozási célú költségvetési bevételi lóösszegél
ab) FinanszírozáSi bevéte]i főösszcgét
aba) ebből Be]só hiany összegét (e}őző é!i pénzmaradvány)

abb) KiilSő hiány összegét/é ékpapíí felbontás
abc) Megelőlegezés

b) Kiadási 1óösszegét
c) Költségvetési Kiadási 1óösszegét

ca) Költségvetési rnúködési célú kiadási főösszegét
cb) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 1óösszegét

cc) MúködéSi célú tarlalékok fóöSszegét:
cd) fe]halnozási célú tartalékok főöSszegét

d) Firrarrszírclzási kiadási ióösszegét
da) lntézmény 1inarrszírczásifőösszegét
db) Államháztartáson beliili megelőlegezés kiadási oldalát

allapítja meg,
e) A Képviseló-testtiÉt Zánka Kozség Önkormányzatának 2017, évi költségvctósi bevételi

elóirányzatát 433.0':,8,467 Ft-ban. költségvetésj kiadási clőirányzatát 612,367,428 Ft ban

határoiza meg, Költségvelési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bcvételekből

íédezve) 179.188,961 Fi-ban határozza lneg, A kőitségvetési kiadási előirányzaton belü1 a

tartalékia helyezen összeBet eg}üttesen 32.285.9]1 Ft-ban határozza meg, míg a közös

lenntartású zánkai közös Önko.mán),zati llivatal intézményfrn,úszirozási összegét

9'/ .921.'7 5l |t-ban állapítja meg."

2.§

A Rendeler 8, § (]) bekezdés hc]yébe a következő rendelkezés lép:

717,314,098 Ft-ban
433.078,467 Fl-ban
356.303.779 |t-ban

7 6 ,7 7,1.6 8 8 |'t- ban
28,1,235.ój ] Ft-ban
36,426,031 Ft-ban

245.809-600 Ftban
2,000,000 Ft-ban

717,314,098 Ft-baD
6l2,367,428 Ft-ban
262.903,562 Ftban
3l7.177.955 Ft-ban
32.285.911 Ftban

0 |t-ban
104,946,670 Ft-ban
97.921.751 Ft-ban

7.024,919 Ft-ban



,,8, § (3) Zánka Község Önkományzata a tartalékok e]őirályzatait az alábbiakhán h,láío77a

meg a 9. mcllékletben foglaltak alapján:
a) Általános tartalék:
b) Mílködési céltartalékokI
ba) bejegyzett szervezetek íímogatás
bb) helyi önszerveződések klubok egyéb szervezctek

bc) rendezvényekre cé]tarl,alék

c) FelhalmozáSi cé]tartalék
d) Tarlalékok összesen:

3. §

A Rendelet 1.-3, melléklete helyébe e rendelet l,-3, melléklete lép,

EZ a rendelet 2o17, november 29. napján lép hatályba,

7,fuka.201'1 . november 23.
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Lukács Agne§
.iegyző

28.895.9l l F|
3.390.000 ]'t
540,000 Ft

2.500.000 Ft
350.000 Ft

0Ft
32.285,911 Ft."
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