
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (……) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(III.9.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

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

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

 

1. § A Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018 évi költségvetéséről 

szóló 6/2018.(III.9.) önkormányzati rendelete, továbbiakban Ör. 3.§ (1) és (2) bekezdés 

helyébe a következő szöveg lép: 

 

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi 

költségvetési főösszegét 635.607 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai: 

 

a) a költségvetési bevételek összege:  435.518 ezer Ft, 

b) a költségvetési kiadások összege:  628.936 ezer Ft, 

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 

különbözete –: 193.118 ezer Ft hiány.” 

 

2. § Az Ör. 4. § (1), (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

 

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési 

bevételi előirányzatai: 

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről   276.912 ezer Ft, 

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                ezer Ft, 

c) B3. Közhatalmi bevételek       110.145 ezer Ft, 

d) B4. Működési bevételek        48.961 ezer Ft, 

e) B5. Felhalmozási bevételek      …………ezer Ft, 

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök        1.500 ezer Ft, 

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                  ezer Ft, 

h) Költségvetési bevételek összesen     437.518 ezer Ft. 

 

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből: 

a) a kötelező feladatok bevételei      437.518 ezer Ft, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei      ………. ezer Ft, 

c) az államigazgatási feladatok bevételei     ………. ezer Ft. 

 

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat 

csoportonként: 

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport      435.518 ezer Ft, 

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport                 ezer Ft.” 
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3. § Az Ör. 5. § (1), (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

 

„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: 

a) K1. Személyi juttatások         195.351 ezer Ft, 

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     36.996 ezer Ft, 

c) K3. Dologi kiadások          137.290 ezer Ft, 

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai          28.987 ezer Ft, 

e) K5. Egyéb működési célú kiadások        124.233 ezer Ft, 

f) K6. Beruházások          100.257 ezer Ft, 

g) K7. Felújítások            2.522 ezer Ft, 

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások         3.000 ezer Ft, 

i) Költségvetési kiadások összesen      628.636 ezer Ft. 

 

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból: 

a) a kötelező feladatok kiadásai        618.954 ezer Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai            9.682ezer Ft, 

c) az államigazgatási feladatok kiadásai        ……… ezer Ft. 

 

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat 

csoportonként: 

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport       529.828 ezer Ft, 

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport   105.779 ezer Ft.” 

 

 

4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

 

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt 

kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 99.904 ezer Ft, melyből 

 

a) az általános tartalék 99.904 ezer Ft, 

b) a céltartalék     ezer Ft.” 

 

5. § Az Ör.  4., 4/1., 4/2., 4/3., 5., 5/1., 5/2., 5/3., 6., 8., 11., 12., 14., 16. mellékletei helyébe  

az e rendelet 1., 1/1., 1/2., 1/3., 2., 2/1., 2/2., 2/3., 3., 4., 5., 6., 7., 8. mellékletei lépnek. 

 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

                        Péntek László             dr. Varga Katalin 

 polgármester                                                                  jegyző  

 

 

Kihirdetve: Segesd, 2019……………. 

 

        dr. Varga Katalin 

                            jegyző 


