
 

 

 

 

  

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Tiszaújváros Város 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. § 

 

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati rende-

let (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését  

 

  7.402.109.666 Ft költségvetési bevétellel 

 9.750.896.916 Ft költségvetési kiadással 

 2.348.787.250 Ft költségvetési hiánnyal  

 

állapítja meg. Ebből 1.104.941.012 Ft a működési célú költségvetés bevételeinek és 

kiadásainak költségvetési hiánya, 1.243.846.238 Ft a felhalmozási célú bevételek és 

kiadások költségvetési hiánya.” 

 

2. § 

 

(1) A R. 1 – 14. melléklete helyébe a rendelet 1-14. melléklete lép. 
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3. § 

 

(1) Ez a rendelet 2018. szeptember 28-án lép hatályba és 2018. szeptember 29-én hatályát 

veszti.  

 

(2) Hatályát veszti  

a) Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2006. évi 

pénzügyi tervéről szóló 11/2006. (II.27.) rendelete, 

b) Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2007. évi 

pénzügyi tervéről szóló 11/2007. (II.23.) rendelete,  

c) Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2006. évi pénzügyi terv 

végrehajtásáról szóló 19/2007. (IV.27.) rendelete, 

d) Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2008. évi 

pénzügyi tervéről szóló 9/2008. (II.29.) rendelete,  

e) Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2007. évi pénzügyi terv 

végrehajtásáról szóló 19/2008. (IV.26.) rendelete, 

f) Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2009. évi 

pénzügyi tervéről szóló 5/2009. (III.02.) rendelete,  

g) Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2008. évi pénzügyi terv 

végrehajtásáról szóló 15/2009. (V.8.) rendelete, 

h) Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

2010. évi pénzügyi tervéről szóló 4/2010. (III.3.) önkormányzati rendelete,  

i) Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2009. évi pénzügyi terv 

végrehajtásáról szóló 10/2010. (V.05.) rendelete, 

j) Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2011. évi 

pénzügyi tervéről szóló 10/2011. (III.01.) önkormányzati rendelete,  

k) Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi pénzügyi 

terv végrehajtásáról szóló 15/2011. (V.06.) önkormányzati rendelete, 

l) Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

2012. évi pénzügyi tervéről szóló 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelete,  

m) Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi pénzügyi 

terv végrehajtásáról szóló 11/2012. (V.04.) önkormányzati rendelete, 
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n) Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

2013. évi pénzügyi tervéről szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete,  

o) Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi pénzügyi 

terv végrehajtásáról szóló 9/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete,  

 

 

 

 Dr. Juhos Szabolcs s. k. Bráz György s. k. 

 jegyző  polgármester 


