
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
3/2018. (II. 12.) önkormányzati rendelete

a Békés Megyei Onkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (11.22.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva — a következőket rendeli cl:

1. A rendelet hatálya

1. A Békés Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló l/2017.(II.22.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. @ (1) - (4) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„(1) A Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege: 312.161 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak f’őösszege: 402.489 E Ft
c) Finanszírozási kiadások főösszege: 152.299 E Ft
d) Tárgyévi működési célú többlet (+) / hiány (-): -242.627 E Ft

Ebből:
- Finanszírozási kiadás: O E Ft

- Finanszírozási bevétel: 242.627 E Ft — előző évi maradváiiy igénybevétele.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének fZ3összege 554.788 E Ft. A költségvetési
hiány összege 242.627 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi
költségvetési maradványának 242.627 E Ft összege.

(3) A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2017. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege: 231.965 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege: 468.585 E Ft
c) Finanszírozási bevételek főösszege: 142.703 E Ft
d) Tárgyévi költségvetési többlet (+)í hiány (-): -93.940 E Ft

Ebből:
- Finanszírozási kiadás: O E Ft
- Finanszírozási bevétel: 93.940 E Ft — előző évi maradvány igénybevétele,
amelyből 8.028 E Ft a lakásépítési alap összege.

(4) A Hivatal 2017. évi költségvetésének főösszege 468.608 E Ft. A költségvetési hiány
összege 93.940 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési
maradványának 93.940 E Ft összege, mint finanszírozási bevétel.”

2.* A Rendelet 3. (1) —(2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait a rendelet 1. melléklete, a Hivatal
kiemelt bevételi előirányzatait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete, a Hivatal kiemelt
kiadási előirányzatait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.”
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31 A Rendelet 4. (1) bekezdés helyébe a.z alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzatnál megvalósuló pénzeszköz átadás 157.893 E Ft, melynek részletezését
a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

4.* A Rendelet 5. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(l) Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási ás felújítási célú kiadásainak összegét a rendelet
4. melléklete tartalmazza.”

51 A Rendelet 7. (1) —(2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés tép:

„(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2018. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatok irányszámai 531.520 E Ft, a 2019. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatok irányszámai 584.672 E Ft, amelyet a rendelet 6.
melléklete tartartalmaz.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és
kiadási előirányzatok irányszámai 307.194 E Ft, a 2019. évi költségvetés bevételi és
kiadási előirányzatok irányszámai 337.913 E Ft, melyet a rendelet 16. melléklete
tartalmaz.”

6. A Rendelet 8. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat tartalékának összege: 207.555 E Ft, amelyből a szabadon felhasználható
működési tartalék összege 41.274 E Ft.”

74 A Rendelet 9. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2017. évi várható bevételi
és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét mind a
bevételi mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 7. mellékletében foglaltak alapján -

egyeően a rendelet 1. és 2. mellékletével 554.788 E Ft-tal jóváhagyja.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2017. év várható bevételi ás kiadási
előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét mind a bevételi
mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 17. mellékletében foglaltak alapján -

egyezően a rendelet 11. és 12. mellékletével 468.608 E Ft-tal jóváhagyja.”

84 A Rendelet 10. (1) —(2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2017. évi bevételének és
kiadásának előirányzatát 554.788 E Ft-bari határozza meg a rendelet 8. mellékletében
rögzített kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti
részletezettséggel.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2017. évi bevételének és kiadásának
előirányzatát 468.608 E Ft-ban határozza meg a rendelet 18. mellékletében rögzített
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti
részletezettséggel.”
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9. A Rendelet 12. (1)— (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat részére a rendelet 9.
mellékletében foglaltak alapján 2017. évre a működési célú bevételeket 538.188 E Ft-ban,
a fejlesztési célú bevételeket 16.600 E Ft-ban határozza meg. A 2017. évi működési célú
kiadásokat 548.796 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 5.992 E Ft-ban határozza meg.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 19. mellékletében
foglaltak alapján 2017. évre a működési célú bevételeket 468.006 E Ft-ban, a fejlesztési
célú bevételeket 579 E Ft-ban határozza meg. A 2017. évi működési célú kiadásokat
448.267 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 20.3 18 E Ft-ban határozza meg.

(3) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendelet 10. mellékletben foglaltak szerint
állapítja meg az Onkormányzat által 2017. évben megvalósítás alatt levő európai uniós
támogatású projekteket.

(4) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 20. melléklet szerint állapítja meg a Hivatal
által 2017. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projekteket.”

Záró rendelkezések

10. (1) A Rendelet 1.

(2) A Rendelet 2.

(3) A Rendelet 3.

(4) A Rendelet 4.

(5) A Rendelet 6.

(6) A Rendelet 7.

(7) A Rendelet 8.

(8) A Rendetet 9.
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1. számú melléklete lép.

2. számú melléklete lép.

3. számú melléklete lép.

4. számú melléklete lép.

5. számú melléklete lép.

6. számú melléklete lép.

7. számú melléklete lép.

8. számú melléklete lép.

A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

A Rendelet 12, melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. Számú melléklete lép.
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(13) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

(14) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

(15) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.

(16) A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.

Békéscsaba, 2018. február 8.

Zalai MiiáIy

clnr

11. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Dr. Moka Eszter
jegyző

Dr. Moka Eszter
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2018. február 12.
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