
 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

     8/2017. (XI.7.) önkormányzati rendelete 
                 

Az Önkormányzat  2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (III.21.) rendelet 
módosításáról 

   
Jászágó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. §  

A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi 
költségvetéséről szóló 3/2017. (III.21.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

142.863.505,-Ft Költségvetési bevétellel 
150.698.056,-Ft Költségvetési kiadással 

- 7.834.551,-Ft 
 

15.991.079,-Ft 
8.156.528,-Ft   

Költségvetési egyenleggel 
-ebből 
felhalmozási hiány            
működési többlet          

 
(2) Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017. (III.21.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) 
bekezdése 1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

(3) Jászágó Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi 
költségvetéséről szóló 3/2017. (III.21.) önkormányzati rendelet 2.§. (3) 
bekezdése melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. és 2.2. melléklete lép. 

(4) Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi 
költségvetéséről szóló 3/2017. (III.21.) önkormányzati rendelet 3.§. (5) 
bekezdése 9.3.1 melléklete helyébe jelen rendelet 1/A. melléklete lép. 

(5) Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi 
költségvetéséről szóló 3/2017. (III.21.) önkormányzati rendelet 3.§-a kiegészül 
(10) bekezdéssel: 
3.§ (10) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Jászágó Községi 
Önkormányzat Óvodája évközi elemi költségvetését az 1/B. melléklet alapján 
határozza meg. 
 

2. § 
 

(1)  Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi 
költségvetéséről szóló 3/2017. (III.21.) önkormányzati rendelet 6.§-a kiegészül 
(6) bekezdéssel: 
6.§ (6) A közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2017. évben a 2016. évi XC. 
tv.  59.§. (6) bekezdése alapján 42.515,-Ft. 
 
 



 
 
 
 

Záró rendelkezések 
 

3. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba, az azt követő nap hatályát 
veszíti, de rendelkezéseit 2. § (1) bekezdés kivételével 2017. szeptember 1-től 
kell alkalmazni. A 2. § (1) bekezdés rendelkezését 2017. január 1-től kell 
alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 
 

 
 

 Mozsár Lászlóné                                 Dr. Kundrák István  
                                polgármester                                               jegyző 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2017. november 07. 
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 jegyző 

 


