
 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közgyűlésének 

11/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2017. évi költségvetéséről szóló 
6/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelet 

módosításáról* 
 
 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.) 
bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet 2. pont 4.) bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró Humán Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 
23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.) bekezdés 2. alpontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével - a 
következőket rendeli el: 

1. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
6/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 

 
„(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: 
Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét 

 
13 993 546 E Ft-ban 

állapítja meg. 
 
(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés 
bevételének főösszegét 

13 993 546 E Ft-ban  
állapítja meg. 

                                                           
* A rendeletet a közgyűlés a 2018. május 24-i ülésén fogadta el. 
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(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét  
 

0 E Ft-ban, 
a) működési célú kiadási összegét         9 986 426 E Ft-ban, 
b) felhalmozási célú kiadási összegét    4 007 120 E Ft-ban  

 
állapítja meg.” 
 
(2) Az R. 2. § (33) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(33) A Közgyűlés a 2017. évi  

a) általános tartalék előirányzatát      5 758 E Ft-ban, 
b) működési céltartalék előirányzatát    68 708 E Ft-ban,  
c) felhalmozási céltartalék előirányzatát       176 950 E Ft-ban  

állapítja meg.” 

 
2. § (1) Az R. I-I/B. melléklete helyébe jelen rendelet I-I/B. mellékletei lépnek. 
(2) Az R 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
(3) Az R 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 
(4) Az R 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 
(5) Az R 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 
(6) Az R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 
(7) Az R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. 
(8) Az R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. 
(9) Az R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. 
(10) Az R. 16. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép. 
(11) Az R. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.  
(12) Az R. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép. 
(13) Az  R. 23. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép. 
 
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. 
költségvetési évre kell alkalmazni. 
 
 
 
 

Ács Rezső dr. Molnár Kata  

polgármester jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A kihirdetés napja: 2018. május 30. 
 
 

dr. Molnár Kata 
jegyző 


