
Földeák község önkormáDzata
képviselő-testületének

í6/20í9.(xll.í9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019' évi költségvetéséról

szóló 3/2019.(ll.í4.) önkormán)zati rendeletének módositásáról

Földeák község Önkormányzatának Képviseló_testÜlete az Alaptörvény 32 cikk

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32' cikk
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli eI:

1. S

A rendelet 3. s (1) bekezdésében a:

FÖldeák község Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit _ 2019. évi
költségvetésének

68 034 e Fltal
932 8í7 e Ft-ra módosul.

68 034 e Fltal
932 817 e Ft-ra módosul.

(2\
(1)

a) bevételi fóösszege:

b) kiadási Íőösszege:

('1) A rendelet 4. s (1) bekezdésben

a) a mÜködési celú bevétel:

b) a íelhalmoási célú bevétel:

d) a mÚködési céIú kiadás:

e) a Íelhalmoási célú kiadásI

2.S

meghatározott főösszegeken belüI

nó
így:

nő
így:

no
így: 562 í70 e Ft-ra módosul.

csókken 8171 e Ft-tal

38 034 e Ft-tal
428 376 e Ft-ra módosul.

30 030 e Ft-tal
504 ,t4í e Ft-ra módosul.

59 863 e Ft-tal

nó
így
nó
Így:

így: 36't 985 e Ft -ra módosul'

(2) A rendelet 4's (1) bekezdés d') pontjában meghatározott mÍ]ködési célú kiadási Íőösszegen
belüli kiemelt előirányzatai

a) a személyijellegű kiadások:

b)a munkaadókat terhelő járulékok és szociáIis hozzíár!|ási ado|
nó 3209eFFtal
így: 33 307 e Ft-ra módosul.

c) a dologi jellegű kiadások: no 32 528 e Ft-tal
így: í31 366 e Ft-ra módosu|.

nó 34 374 e Fltal
így: 2l0 670 e Ft-ra módosul.

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: nő 0 e Ft-tal
így: í4 020 e Ft (nem változott)



e) egyéb mÚködési célú kiadások: nő
így:

-'lO 248 e Fl-Ial
'l72 807 e Ft-ra módosul.

(3) A rende|et 5's (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott Íelhalmozási célú kiadásai

a) intézményi befuháások nő '19 919 e Ft-tal
így: 1í0 65í e Ft-ra módosul.

b) FelÚjítások nö -11 748 e Frtal
ígyi 242 76í e Ft-.a módosul.

c) egyéb felhalmozási kiadások
(felhalmozási c€lú pénzeszközátadás) nő| 0 e Fltal

így: 8 573 e Fi (nem változott)

. 3.S

(1) A rendelet 5' s (1) bekezdése szerinti 'l. melléklete e rendelet 1. mellékletére
módosul'

4.S

(1) A rendelet 7. s (1) bekezdése szerinti 4' melléklete e re'detet 4. mettéktetére midosul

(2) A rendelet 7. s (3) bekezdése szerinti 5. mellék|ete e rendetet 5. metléktetére módosut

(4) A rendelet 7. s (4) bekezdése szerinti 6. melléklete e rendeleÍ 6. meltékletére módosut'

5.S

A rendelet 8. s szerinti 9' melléklete e rendelet 9' melléktetére módosul'

6.S

A rendelet a kjhirdetés napját követó napon lép hatályba.

:,,

záradék: A rendeletet a Képviselő{estületa 2019' december 18-iülésén fogadta el. A rendelet
2019. december'l9-én hirdetőtáblán történó kifÜggeszléssel kerlilt kihirdetésre.
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lNDoKoLÁs
Az Önkormán}zat 201g.évi költségvetéséról szóló

16/20íg.(xll'í9.} önkormányzati rendelet módosításáról szóló
3/20l 9.(ll.í 4.} önkormányzati rendelethez

Földeák- község Önkormányzata 2o19. évi költségvetését megállapító 3t2o'lg'(|l.14')
önkormányzati rendeletét az alábbiakra tekintettel szÜkséges módosítani:

. Ku-ltu'ális illetménypótlék nettó finanszíIozás keretében elszámolásra került a
MAK .észéról
Elszámolásból származó bevétel kiutalásra került (2oí8.évi beszámoló
elszámolás kÜlönbözete)
szociális túzifa pályázat támogatása kiutalásra került
Közfoglalkoáatás múködési célú támogatása (béFjárulék+dologi kiadás} NFA-
tól
Felhalmozási célú támogatás -Hivatal épületének felújítása pályázat -elnyeÉ
támogatás kiutalása

A Íendelettervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, tekintve, hogy a
felhatalmazást adó, az államháztartásról szóló 1992' évi )üXVlll. törvény a jogharmonizációs
követelményeknek megfelel.
A jogalkotásról szóló 20'10' éVi cXxX. törvény 20. s-ában Íogla|t egyeztetési kótelezettség a
költségvetési Iendelet tervezetével szemben nem áll fenn.
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