
Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2022.(IV.27.) önkormányzati rendelete az  

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) 
polgármesteri rendelet módosításáról 

 
Balástya Községi Önkormányzat 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,  Magyarország 2021. 
évi központi költségvetéséről alkotott 2019. évi LXXI.. törvény előírásainak 
figyelembevételével: 
 

1.§ 
 
(1) A Balástya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbi 
rendelkezés lép 

 
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének bevételi 
fő összegét 1 948 861 987,- Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi fő összegét                1 
658 456 858,- Ft-ban állapítja meg. 
 
(2)  A 3.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

 
3. § (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének kiadási fő 
összegét  1 948 861 987,- Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási fő összegét 1 658 456 
858 ,- Ft-ban állapítja meg. 
 

2.§ 
 
(1) A 8.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

 
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése 2021. évi 
gazdálkodásához kapcsolódó bevételi fő összegét – a konszolidált bevételi főösszeggel 
egyezően – 1 450 023 040,- Ft-ban állapítja meg.  

 
(2) A 8.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
8. § (2) A Polgármester az önkormányzat intézményi költségvetése 2021. évi gazdálkodásához 
kapcsolódó kiadási fő összegét 1 450 023 040,-  Ft-ban, konszolidált kiadási fő összegét 
1 159 617 911,- Ft-ban állapítja meg.  
 

3.§ 
 
        (1) A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
        (2) A „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
        (3) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
        (4) A „R” 12. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
         
 
 
 



4.§ 
 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
      Ujvári László                                                            dr. Nagy-Elekes Petra 
     polgármester              jegyző 
 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2022. április 27. 
 
 
dr.  Nagy-Elekes Petra  
jegyző 
 
 

 


