
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
4/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 

Patvarc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
1/2021. (II.15.) rendeletének módosításáról 

 
 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés d) és f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 
Áht.) 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Patvarc Község Önkormányzata 
(továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) rendeletének 
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1.§ 
 
A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A Képviselő-testület Patvarc Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének főbb 
egyenlegeit az alábbiak szerint állapítja meg e Ft-ban  
 

a) az önkormányzati bevételek főösszegét  250 291 eFt-ban 
b) az önkormányzati kiadások főösszegét 250 291 eFt-ban 
c) a működési célú bevételek főösszegét (finanszírozás nélkül) 44 589 eFt-ban 
d) a működési célú kiadások főösszegét (finanszírozás nélkül) 53 952 eFt-ban 
e) a működési költségvetés főösszegét  -9 363 eFt-ban 
f) a felhalmozási célú bevételek főösszegét (finanszírozás nélkül) 60 650 eFt-ban 
g) a felhalmozási célú kiadások főösszegét (finanszírozás nélkül) 196 339 eFt-ban 
h) a felhalmozási költségvetés főösszegét -135 689 eFt-ban 
i) a költségvetés összesített főösszegét -145 052 eFt-ban 
j) a működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel  

főösszegét 6 523 eFt-ban 
k) a felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel  

főösszegét 138 529 eFt-ban 
l) a belső finanszírozás főösszegét 145 052 eFt-ban 
m) a működési célú finanszírozási bevételek főösszegét 0 eFt-ban 
n) a működési célú finanszírozási kiadások főösszegét 0 eFt-ban 
o) a működési célú finanszírozás főösszegét 0 eFt-ban 
p) a fejlesztési célú finanszírozási bevételek főösszegét 0 eFt-ban 
q) a fejlesztési célú finanszírozási kiadások főösszegét 0 eFt-ban 
r) a fejlesztési célú finanszírozás főösszegét 0 eFt-ban 
s) a külső finanszírozás főösszegét 0 eFt-ban 
t) a finanszírozás főösszegét 145 052 eFt-ban 

 
            

 
2.§ 

 
A Rendelet: 
 
(1) 1. számú melléklete érintett részei e rendelet 1. számú melléklete szerint módosulnak 
 
(2) 2. számú melléklete érintett részei e rendelet 2. számú melléklete szerint módosulnak 
 
(3) 2/1. számú melléklete érintett részei e rendelet 2/1. számú melléklete szerint módosulnak 



 
(4) 2/2. számú melléklete érintett részei e rendelet 2/2. számú melléklete szerint módosulnak 
 
(5) 2/4. számú melléklete érintett részei e rendelet 2/3. számú melléklete szerint módosulnak 
 
(6) 3. számú melléklete érintett részei e rendelet 3. számú melléklete szerint módosulnak 
 
(7) 4. számú melléklete érintett részei e rendelet 4. számú melléklete szerint módosulnak 

 
3.§ 

 
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő második napon hatályát 
veszti. 
 
 
 

 
        /: Bernáth Kornélia :/                   /: dr. Varga Andrea :/ 
               polgármester                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve Patvarc 2021. szeptember 30.                                        /: dr. Varga Andrea :/ 

            jegyző 


