
Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.26.) sz. önkormányzati rendeletének
módosításáról

Szalatnak Községi Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és
f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

                                                                       I. fejezet

1. § A 2018. évi költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
   A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét

 78 881 547 forintban állapítja meg.

2 § A 2018. évi költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
      3. § Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt

  előirányzatonként:                                                     
   
Bevételek:                                                                                          78.881.547 Ft   

a) Közhatalmi bevételek                                                                    4.342.335 Ft  
    amelyből
    aa) vagyoni típusú adók                                                                    2.690.910 Ft    
    ab) gépjármű adó                                                                                 473.980 Ft
    ac) értékesítési és forgalmi adók                                                      1.012.445 Ft
    ad) egyéb közhatalmi                                                                          165.000 Ft

b) Működési bevételek                                                                       4.693.361 Ft  
     amelyből
     ba) készletértékesítés ellenértéke                                                     1.700.000 Ft
     bb) szolgáltatások ellenértéke                                                          2.911.775 Ft   
     bc) kamat bevételek                                                                                2.586 Ft
     bd) egyéb működési bevételek                                                             79.000 Ft
    
c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről            49.094.705 Ft
    amelyből  
    ca) helyi önkormányzat működésének ált. támogatása                    13.963.763 Ft
    cb) egyes szoc. és gyermekétkeztetési felad. támogatása                  7.307.961 Ft                              
    cc) kulturális feladatainak támogatása                                               1.800.000 Ft
    cd) kiegészítő támogatások                                                                2.017.500 Ft
    ce) egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-n belül           24.005.481 Ft

d) Működési célú átvett pénzeszközök                                                       151. 675 Ft
amelyől
da) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülés                                                                                                    151. 675 Ft

e) Finanszírozási bevételek                                                                       19.461.411 Ft               
ea) Előző évi költségvetésimaradvány igénybevétele                                 18.474.601 Ft



eb) államháztartáson belüli megelőlegezések                                                   986.810 Ft
 

     g) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   988.060 Ft

3 §. A 2018. évi költségvetési rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
     4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az   alábbiakban

meghatározott tételekből állnak, azaz

Kiadások:                                                                                                 78.881.547 Ft           
    
a) Működési költségvetés kiadásai                                                          76.542.318 Ft    
      aa) személyi jellegű kiadások:                                                               18.614.214 Ft  
      ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                         2.358.765 Ft 
      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                  26.300.865 Ft  
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            6.757.000 Ft   
      ae) egyéb működési célú kiadások                                                        22.511.474 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai                                                       1.412.438 Ft    
      ba) beruházások                                                                                       1.412.438 Ft

d) Finanszírozási kiadások                                                                            926.791 Ft

e) Tartalék                                                                                                   20.873.620 Ft

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság   jellegű
ellátásai:

a.) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  6 757.000 Ft

4. § A 2018. évi költségvetési rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az önkormányzat maradványa 22.689.656 Ft.

II. fejezet

               

Záró rendelkezések

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát
veszti, kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni.

Szalatnak, 2019. május 23.

            Bregó János                                                                                       dr. Markó Gábor



          polgármester                                                                                              j e g y z ő

Záradék:

A rendeletet 2019. május hó 31. napján kihirdetésre került.

Szalatnak, 2019. május 31.

dr. Markó Gábor
                     j e g y z ő


