
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelete  

a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.15.) rendelet módosításáról 
 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

Képviselő-testület valamennyi bizottságának véleménye kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. 

évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: 

Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését: 
 

Költségvetési bevételét 2.162.836.272 Ft-ban 

Költségvetési kiadását 2.162.836.272 Ft-ban 

a költségvetési egyenleg összegét  

 

0 Ft-ban 

 
 

állapítja meg. 

 

Jelen bekezdés szerinti költségvetési egyenlegből a működési hiány összesen:  

422.196.897,- Ft. 

 

Jelen bekezdés szerinti költségvetési egyenlegből a felhalmozási többlet:  

277.986.290,- Ft.” 

 

(2) A rendelet 3. §. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (8) Az önkormányzat a kiadások között 665.130.528 Ft céltartalékot állapít meg.” 

 

2. § 

 

(1) A rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép. 

(2) A rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép. 

(3) A rendelet 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép. 

(4) A rendelet 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.4. melléklete lép. 

(5) A rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.  

(6) A rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép. 

(7) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

(8) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

(9) A rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete lép. 

(10) A rendelet 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1.1. melléklete lép. 

(11) A rendelet 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 5.1.2. melléklete lép. 

(12) A rendelet 9.1.3. melléklete helyébe e rendelet 5.1.3. melléklete lép. 

(13) A rendelet 9.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete lép. 

(14) A rendelet 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 5.2.1. melléklete lép. 

(15) A rendelet 9.2.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2.2. melléklete lép. 

(16) A rendelet 9.2.3. melléklete helyébe e rendelet 5.2.3. melléklete lép. 

(17) A rendelet 9.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3. melléklete lép. 

(18) A rendelet 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 5.3.1. melléklete lép. 



(19) A rendelet 9.3.2. melléklete helyébe e rendelet 5.3.2. melléklete lép. 

(20) A rendelet 9.3.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3.3. melléklete lép. 

(21) A rendelet 9.4. melléklete helyébe e rendelet 5.4. melléklete lép. 

(22) A rendelet 9.4.1. melléklete helyébe e rendelet 5.4.1. melléklete lép. 

(23) A rendelet 9.4.2. melléklete helyébe e rendelet 5.4.2. melléklete lép. 

(24) A rendelet 9.4.3. melléklete helyébe e rendelet 5.4.3. melléklete lép. 

(25) A rendelet 9.5. melléklete helyébe e rendelet 5.5. melléklete lép. 

(26) A rendelet 9.5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.5.1. melléklete lép. 

(27) A rendelet 9.5.2. melléklete helyébe e rendelet 5.5.2. melléklete lép. 

(28) A rendelet 9.5.3. melléklete helyébe e rendelet 5.5.3. melléklete lép. 

 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 
.............................................. ......................................... 

dr. Blága János 

jegyző 

Bere Károly 

polgármester 

 

 

Kihirdetve: 

Füzesgyarmat, 2018. 09. 14. 

 

Dr. Blága János 

      jegyző 

 


