
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V.30.) önkormányzati 
rendelete 

a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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. § 

 
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 
Rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„3.§ (1) A Képviselő-testület Zánka Község Önkormányzatának települési költségvetését az 

e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg: 

a. Bevételi főösszegét                                                                          745.341.571 Ft-ban 

aa) Költségvetési bevételi főösszegét                                               455.182.728 Ft-
ban 

aaa) Működési célú költségvetési bevételi főösszegét                     381.525.330 Ft-
ban 

aab) Felhalmozási célú költségvetési bevételi főösszegét                  73.657.398 Ft-
ban 

 
ab) Finanszírozási bevételi főösszegét                                             290.158.843 Ft-

ban 
aba) ebből Belső hiány összegét (előző évi pénzmaradvány)            36.426.031 Ft-

ban 
abb) Külső hiány összegét/értékpapír felbontás                               245.809.600 Ft-

ban 
abc) Megelőlegezés                                                                              7.923.212 Ft-

ban 
b) Kiadási főösszegét                                                                                    745.341.571 Ft-

ban 
c) Költségvetési  Kiadási 

főösszegét                                                                        633.291.774 Ft-ban 
ca) Költségvetési működési célú kiadási főösszegét                        273.155.813 Ft-

ban 
cb) Költségvetési felhalmozási célú kiadások főösszegét                317.177.955 Ft-

ban 
            cc) Működési célú tartalékok főösszegét:                                           42.958.006 Ft-

ban 
cd) felhalmozási célú tartalékok főösszegét                                                       0 Ft-

ban 



d) Finanszírozási kiadási főösszegét                                                            112.049.797 Ft-
ban 

da) Intézmény    finanszírozási főösszegét                                       105.722.250 Ft-
ban 

db) Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadási oldalát                6.327.547 Ft-
ban 

    állapítja meg. 
e) A Képviselő-testület Zánka Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési bevételi 

előirányzatát 455.182.728 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát  633.291.774 Ft-ban 
határozza meg. Költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből 
fedezve) 187.109.046 Ft-ban határozza meg. A költségvetési kiadási előirányzaton belül a 
tartalékba helyezett összeget együttesen 42.958.006 Ft-ban határozza meg, míg a közös 
fenntartású Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal intézményfinanszírozási összegét 
105.722.250 Ft-ban.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 
a) 2017. évi kiadási főösszegét                                                           111.456.729 Ft-ban, 
kiadási főösszegen belül: 
aa) a személyi jellegű kiadások összegét                                              76.196.634 Ft-ban, 
ab) a munkaadókat terhelő járulékok összegét                                      17.464.071 Ft-ban, 
ac) a dologi jellegű kiadások együttes összegét                                    16.294.911 Ft-ban, 
b) a 2017. évi felhalmozási kiadási főösszegét                                     1.501.113 Ft-ban, 
c) a 2017. évi tartalék kiadási főösszegét                                                           0 Ft-ban, 
állapítja meg. 
d) a 2017. évi bevételeinek főösszegét                                               111.456.729 Ft-ban, 
bevételi főösszegen belül: 
da) a központi irányítószervi támogatás                                              104.221.137 Ft-ban, 
db.) Helyi Önk-tól és azok költségv. szervétől műkődési célú támogatást 2.688.769 Ft-ban, 
dc) az intézményi működési bevételek összegét                                          41.343 Ft-ban, 
dd) az előző évi működési előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, 
valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására 
történő igénybevételének összegét                                                          3.004.367 Ft-ban, 
de) a működési célú hitel összegét                                                                        0 Ft-ban, 
e) a 2017. évi felhalmozási költségvetés bevételeinek főösszegét           1.501.113 Ft-ban 
állapítja meg.” 
 

3. § 
 

A Rendelet 8. §(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(3) Zánka Község Önkormányzata a tartalékok előirányzatait az alábbiakban határozza 
meg a 4. mellékletben foglaltak alapján: 

a) Általános tartalék:                                                                              39.568.006 Ft 
b) Működési Céltartalékok:                                                                     3.390.000 Ft 



ba) bejegyzett szervezetek támogatás                                                         540. 000 Ft 
bb) helyi önszerveződések klubok egyéb szervezetek                            2.500.000 Ft 
bc) rendezvényekre céltartalék                                                                    350.000 Ft 
c) Felhalmozási céltartalék                                                                                     0 Ft 
d) Tartalékok összesen:                                                                           42.958.006 Ft” 
 

4. § 
 
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. és 6. melléklet lép. 
A Rendelet 2. melléklete helyébe az 3. melléklet lép. 
A Rendelet 3. melléklete helyébe az 2. melléklet lép. 
A Rendelet 4. melléklete helyébe az 7. melléklet lép. 
A Rendelet 9. melléklete helyébe az 4. melléklet lép. 
A Rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
 
 

5. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Zánka, 2018. május 28. 
 
 
 
 
                             F i l e p  Miklós                                             Lukács Ágnes  
                              polgármester                                                     jegyző 
 
Kihirdetve: 
Zánka, 2018. május 30. 
 
                                                                                                       Lukács Ágnes 
                                                                                                             jegyző 

 


