
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monostorapáti  község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

/2018.(          .) önkormányzati rendelete   

 

az  

 

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló   

   2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

. 

 

 

( tervezet ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat  2018. évi 

költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban 

rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

(1) 2. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi  költségvetés 

a)  költségvetési bevételei összegét            269.892 ezer Ft-ban 

b)  költségvetési kiadásai összegét            517.630 ezer Ft-ban 

c)  a költségvetési hiányt                                                   247.738 ezer Ft-ban 

ca) működési hiányt                                                         14.387 ezer Ft-ban, 

cb)felhalmozási hiányt                                                   233.351 ezer Ft-ban, 

 

d)  a működési célú költségvetési maradványt                     33.092 ezer Ft-ban, 

e)  a felhalmozási célú költségvetési maradványt               214.646 ezer Ft-ban  

f) lekötött betét felbontását                                                     0        ezer Ft-ban, 

 

g)  az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételét      5.340 ezer Ft-ban  

 

h) a finanszírozási célú működési kiadásokat                        60.051ezer Ft-ban, 

i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat                         0   ezer Ft-ban, 

j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét          54.711 ezer Ft-ban 

k) a bevételek és kiadások fő összegét                                 577.681 ezer Ft-ban 

l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások fő összegét 522.970 ezer Ft-

ban állapítja meg. 

 

( 2) A rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek. 

 

„ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a 

kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:  

1 Működési kiadások:             373.466 ezer Ft 

 a) Személyi juttatás   68.053 ezer Ft 

 b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó   13.618 ezer Ft 

 c) Dologi kiadás   24.915 ezer Ft 

                     d) Ellátottak pénzbeli juttatása                                                5.705 ezer Ft 

 e) Egyéb működési kiadás                                                    261.175 ezer Ft  

        1) Egyéb működési támogatás     58.003 ezer Ft 

                            2) Tartalék                                                                      203.172 ezer Ft 

                       1) Általános tartalék                                                179.247 ezer Ft 

                       2) Céltartalék                                                             23.925 ezer Ft 

 

2 Felhalmozási kiadások                                                               144.134 ezer Ft 

 a) Beruházási kiadások  131.006 ezer Ft 

 b)Felújítási kiadások                                                               1.950 ezer Ft 

 c) egyéb felhalmozási kiadás                                                11.178 ezer Ft 

3 Finanszírozási  kiadások   60.051 ezer Ft 



          a) Költségvetési szerveknek folyósított támogatás              54.711 ezer Ft 

          b) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  5.340 ezer Ft 

  

( 3)A rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek. 

 

„  A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő 

és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi  előirányzatait a következő 

jogcímcsoportonként állapítja meg: 

 

1 Működési kiadások:             57.807 ezer Ft 

 a) Személyi juttatás 43.615 ezer Ft 

 b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó               8.764 ezer Ft 

 c) Dologi kiadás   5.348 ezer Ft 

 d) Egyéb működési kiadás          0 ezer Ft 

 e) Ellátottak pénzbeli juttatása          0 ezer Ft 

 

2 Felhalmozási kiadások        80 ezer Ft 

 a) Beruházási kiadások        80 ezer Ft 

 b) Felújítási kiadások          0 ezer Ft 

 c) egyéb felhalmozási kiadás          0 ezer Ft 

Költségvetési kiadások összesen                                                              57.807ezer Ft 

 

3 Működési bevételek 

 Működési bevételek     3.011 ezer Ft 

 Egyéb működési bevételek          85 ezer Ft 

 

4 Felhalmozási bevételek 

 Felhalmozási bevételek          0 ezer Ft 

 Egyéb felhalmozási bevételek          0 ezer Ft 

5 Irányító szervtől kapott támogatás 54.711 ezer Ft 

 

Költségvetési bevételek összesen 57.807 ezer Ft 

 

( 4)         A rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek. 

 

„ A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadási előirányzatát feladatonként és 

kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet 4-6 cím szerint a következő jogcímcsoportonként 

állapítja meg: 

1 Működési kiadások: 315.769 ezer Ft 

 a) Személyi juttatás 24.438 ezer Ft 

 b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó     4.854 ezer Ft 

 c) Dologi kiadás   19.597 ezer Ft  

                     d) Ellátottak pénzbeli juttatása                                               5.705 ezer Ft 

 

 e) Egyéb működési kiadás                                                    261.175 ezer Ft  

        1) Egyéb működési támogatás     58.003  ezer Ft 

                            2) Tartalék                                                                      203.172 ezer Ft 

                       1) Általános tartalék                                                179.247 ezer Ft 

                       2) Céltartalék                                                             23.925 ezer Ft 

 



 

2 Felhalmozási kiadások                                                               144.054 ezer Ft 

 a) Beruházási kiadások  130.926 ezer Ft 

 b)Felújítási kiadások                                                               1.950 ezer Ft 

 c) egyéb felhalmozási kiadás                                                11.178 ezer Ft 

  

3 Finanszírozási  kiadások   60.051 ezer Ft 

          a) Költségvetési szerveknek folyósított támogatás              54.711 ezer Ft 

 a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  5.340 ezer Ft 

Költségvetési kiadások összesen                                                             519.874 ezer Ft 

 

4 Működési bevételek 172.056 ezer Ft 

 Működési célú támogatások államháztartáson belül  132.035 ezer Ft 

 Közhatalmi bevételek   38.549 ezer Ft 

 Működési bevételek                                                                1.472 ezer Ft 

  

5 Felhalmozási bevételek                                                               94.740 ezer Ft 

 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        765 ezer Ft  

          Felhalmozási célú támogatások                                           93.975 ezer Ft 

 

           6. Finanszírozási bevételek                                                         253.078 ezer Ft 

 a) Pénzmaradvány                                                             247.738 ezer Ft 

 b)az államháztartáson belüli megelőlegezések bev.             5.340 ezer Ft 

 

Költségvetési bevételek összesen                                                           519.874 ezer Ft 

2.§ 

 

A rendelet 1-12. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-12. mellékletei lépnek. 

 

3. § 

 

 E rendelet a kihirdetését követő első  napon lép hatályba.  

 

 

 

Monostorapáti, 2019. január 21. 

 

 

 

   Takács Péter    T a k á c s Lászlóné 

   polgármester              jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

Monostorapáti, 2019. ………….. 

T a k á c s Lászlóné 

                  jegyző 


