
ALSÓVADÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

5/2019. (V.31.) rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) rendelet

módosításáról

1. §

(1)  A (2018.  január  1.  és  december  31)  között  pótelőirányzatként  biztosított  állami
támogatások,  átvett  pénzeszközök,  valamint  a  saját  bevételek  előirányzatának  növelése
miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított 

Költségvetési bevételét 96.173.745 Ft-tal
Költségvetési kiadását 96.173.745 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételét 438 883 727 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 502 198 729 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét 
-ebből működési
            felhalmozási

- 63 315 002.-Ft-ban
 -63 315 002 .-Ft
0Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

442 210 827   Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
    223 501 216  Ft Személyi juttatások

29 968 144  Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
137 842 657  Ft Dologi kiadások

    29 271 750  Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
    21 627 060 Ft Egyéb működési célú kiadások

    .........................Ft - ebből:  Elvonások és befizetések
        .........................Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre    

    .........................Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
    .........................Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
    .........................Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
    .........................Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   
    .........................Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

6 067 400.- Ft                    Árkiegészítések, támogatások
        .........................Ft                    Kamattámogatások

4 130 595  Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
56 838 751  Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

    13 982 751 Ft Beruházások 
    .........................Ft - ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

    42 856 000 Ft Felújítások
    41.713.000 Ft         -       ebből:  EU-s forrásból felújítás

   .........................Ft Egyéb felhalmozási kiadások
   .........................Ft - ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre    
   .........................Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

        ........................Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
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       .........................Ft                          Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
       .........................Ft                          Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   
       .........................Ft                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
       .........................Ft                           Lakástámogatás
        ........................Ft                           Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

       ......................... Ft Tartalék
       4 700 468  Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

3. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a  1.1., 1.2., 2.1., 2.2.,
5.1., 5.1.1, 5.3. sz. mellékletekben1 foglaltak szerint állapítja meg. 

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés 2019.05.31. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.2

Dr. Laczkó Csabáné Bakos Krisztina Szemán János
aljegyző polgármester

1  A módosítás utáni állapotról a mellékleteket a RENDMOD Excel file tartalmazza!
2 A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni.
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