
Földeák község Önkormá nyzata
képvÍs elő_testületónek

6 l 2019 .(v.30.) önko rmányzatí rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

szóló 2 l 20l8.(II. 1 5.) ö n ko rmá ny zati re ndel etének módosítá sá ról

Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testtilete az Alaptörvény 32. clhk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az A\aptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében e|járuaa következőketrendeli
el:

1.S

A rendelet 3. $ (l) bekezdésében a:
Földeák község Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerv eit - 2O18. évi
költségvetésének

a) bevételi ftiösszege: nő 38 269 e Ft-tal
így: 7|9 230 e Ft_ra módosul.

b) kiadási főösszege: nő 38 269 e Ft_tal
így: 7l9 230 e Ft_ra módosul.

2.$
(1) A rendelet 4. $ (1) bekezdésben meghatározott foösszegeken belül

a) a míiködési célú bevétel: nő 14 163 e Ft-tal
így: 456 0t4 e Ft_ra módosul.

b) a felhalmozási célú bevétel: nő 24 106 e Ft_tal
így: 263 2t6 e F't_ra módosul.

c) a működési célú kiadás: nő 25 753e Ft-tal
így: 473 l82 e Ft_ra módosul.

d) a felhalmozási célú kiadás: nő 12 5l9 e Ft-tal
így: 236 5t3 e Ft _ra módosul.

(2) 
^ 

rendelet 7.$ (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott működési célú kiadási
főösszegen belüli kiemelt e\őirányzatai

a) a személyi jellegű kiadások: nő 2 447 e Ft_tal
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így: zzi lll e Ft_ra módosul.

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociálishozzájárulási adó:
nő 2039eFt-tal
így: 36226 e Ft_ra módosul.

c) a dologi jellegű kiadások: nő 1 1 503 e Ft-tal
így: 12t 497 e Ft-ra módosul.

e) egyéb működési célú kiadások: nő 9 764 e Ft-tal
így: 95 012e Ft_ra módosul.

(3) A rendelet 5.$ (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott felhalmozási célú kiadásai

a) intézményi beruházások nő 17 889 e Ft-tal
így: 45 ó81 e Ft_ra módosul.

b) Felújítások nő 168 262 e Ft-tal
így: t86 4t2e Ft_ra módosul.

c) egyéb felhalmozási kiadások nő
így 4 420 eFt-ra módosul

d) tartalék csökken
így: 0eFt-ramódosul.

3.S

(1) A rendelet 5. $ (1) bekezdése szerinti 1. mellékl ete e rendelet ] . mellékletére
módosul.

4.S

(l) A rendelet 7. s (l) bekezdése szerinti 4. mellék\ete e rendelet 4. mellékletére módosul.

(2) Arendelet 7. $ (3) bekezdése szerinti 5. melléklete e rendelet 5. mellékletére módosul.

(4) A rendelet 7. $ (4) bekezdése szerinti 6. mellékl ete e rendelet 6. mellékletére módosul.
s.$

A rendelet 8. $ szerinti 9. melléklete e rendelet 9. melléktetére módosul.

ó.$



A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

í-- -.*.-\- l
\ 't--I+aiíal Gábor

polgármester

Zárad,ék: A rendeletet a Képviselő-testiilet a 2019. május 29-i ülésén fogadta el.
rendelet 2019. május 30-án hirdetőtáblán történő kifiiggesáéssel került kihiráetésre.

Jegyzo


