
Földeák község Önkormán}'zata
képviselő-testületének

9/20í9.(lx.í2.) önkormántzali rendeleté
az önkormányzat 20,l9. évi költségvetéséről

szóló 3/20í9.(ll'14.) önkormántzati rendeletének módosításáról

Földeák kÖzség Önkormányzatának Képviselő-testÜlete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében' az Alaptörvény 32. cikk a1i
bekezdés í) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következBket rendeli el:

1. S
A rendelet 3' s (1) bekezdésében a:
Főldeák község onkormányzat _ beleértve a költségvetési szerveit _ 2o19' éVi
költségvetésének

a) bevételi fóösszege: nő 534834e Frtal
így: 864 783 e Ft-ra módosul.

b) kiadási főösszege: nö 534 834 eFt-tal
ígyi 864 783 e Ft-ra módosul.

2.S
(1) A rendelet 4. s (1) bekezdésben meghatározott Íóösszegeken belÜl

a) a mÚködésicélÚ bevétel: nő 60 393 e Fltal
' így: 390 342 e Ft-ra módosul'

b) a felhalmozasi célú bevétel| nő 474 441 e Fl-ta|
ígyi 474 4í1 e Ft_ra módosul.

c) a mÚködési cé|ú kiadás: nó 182 227 e Fl-ta|
ígyi 502 307 e Ft-.a módosul.

d) a felhalmozási célÚ kiadás: csökken 352 607 e Ft-tal
így| 353 8,l4 e Ft -ra módosul.

(2) A rendelet 4's (1) bekezdés d') pontjában meghatározott működési célú kiadási föösszegen
belÜli kiemelt elóirányzatai

a) a személyijellegÚ kiadások: nő 29 257 e Fl-Íal .
így| í75 296 e Ft_ra módosul.

b) a munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó:
nó 3514eFltal
ígyi 30 098 e Ft-ra módosul'

c) a dologijellegÚ kiadások| nő 17 656 e Ft_tal
így: 98 838 e Ft-ra módosul.

d) ellátottak pénzbeli juttatásai nó 20 e Ft-tal
igy: 14 020 e Ft-ra módosul



e) egyéb mÚködési célú kiadások: nó
így:

131 780 e Fltal
l83 055e Ft-ra módosul-

a) intézményiberuháások

b) Felújítások

polgármester

(3) A rendelet 5's (1) bekezdés d.) pontjában meghalározott Íelhalmozási célú kiadásai

nó 89 525 e Ft-tal
így: 90 732 e Ft-ra módosul.

nő 254 509 e Ft-tal
így: 254 509 Ft-ra módosul.

c} egyéb felhalmozási kiadások
(felhalmozási célÚ pénzeszközátadás) nó: 8 573 e Frtal

így: 8 573 e Ft-ra módosul.

3.S

('l ) A rendelet 5. s (1) bekezdése szerinti 1 ' melléklete e rendelet 1. meltékletéíe
módosuI

4.S

(1) A rendelet 7. s (1) bekezdése szerinti4. mellék|ele e rendelet 4. mellékletére módosut.

(2) A rende|et 7' s (3) bekezdése szerjnti 5' melléklete e re'delet 5. mettékletére módosul.

(4) A Iendelet 7. s (4) bekezdése szerinti 6. melléklete e re'deleÍ 6. mellékletére módosu:'

5.S

A rendelet 8. s szerinti 9. melléklete e rendetet g' metlékletére módÓsu!

6.S

A rendelet a kihirdetés napját köVető napon lép hatályba'

' ---j_
---Haínal Gábor

iJaLdr r,'{/
Rákóczi Edlt

jegYő

záradéki A rendeletet a Képviseló_testÜlet a 2o'l9. szeptember 1'1-i ülésén Íogadta el-
rendelet 2019. szeptembeÍ 12-én hirdetótáblán történő kiÍüggesztéssel kerúlt kihirdetésÍe'


