Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. §-a, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29. §. (3). alapján az
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban R.) 3. §. (2) helyébe a következő lép:
3. §. (2) A helyi önkormányzat költségvetésének
2018. évi bevételi és kiadási főösszegét

830.474.000.- Ft

Ezen belül:
a működési költségvetési bevételek összegét

497.631.000.- Ft-ban

a működési költségvetési kiadások összegét

595.118.000.- Ft-ban

a felhalmozási költségvetési bevételek összegét

113.290.000.- Ft-ban

a felhalmozási költségvetési kiadások összegét

227.041.000.- Ft-ban

a finanszírozási bevételek összegét

219.553.000.- Ft-ban

a finanszírozási kiadások összegét

8.315.000.- Ft-ban

állapítja meg.
1.) Kiemelt bevételi előirányzatok (ezer forintban)
I. Működési költségvetés
a.) Működési célú támogatások áht-on belülről

339.473 e/Ft

b.) Közhatalmi bevételek

103.399 e/Ft

c.) Működési bevételek

54.759 e/Ft

II. Felhalmozási költségvetés
a.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről
c.) Felhalmozási bevételek

105.091 e/Ft
7.837 e/Ft
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III. Finanszírozási bevételek
c.) Államháztartáson belüli megelőlegezés

8.940 e/Ft

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok (ezer forintban)
I. Működési költségvetés
a.) Személyi juttatások

120.513 e/Ft

b.) Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó

22.091 e/Ft

c.) Dologi kiadások

89.706 e/Ft

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.300e/Ft

e.) Egyéb működési célú támogatások
ea.) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre

191.168 e/Ft

eb.) Egyéb működési célú tám. áht-on kívülre

11.299 e/Ft

ec.) Tartalékok
ebből: általános tartalék

150.272 e/Ft

II. Felhalmozási költségvetés
a.) Beruházások
ab.) Ingatlanok beszerzése, létesítése

35.452 e/Ft

ac.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

18.993 e/Ft

ad.) Informatikai eszközök beszerzése

240 e/Ft

ae.) Beruházási ÁFA

11.136 e/Ft

b.) Felújítások
ba.) Ingatlanok felújítása
bb.) Felújítási ÁFA

125.734 e/Ft
33.952 e/Ft

c.) Egyéb felhalmozási kiadások
ca.) Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre
cb.) Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on kívülre

2. §. A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. §. A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

0 e/Ft
934 e/Ft
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4. §. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
5. §. A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
6.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. december
31-i hatállyal visszamenőlegesen kell alkalmazni.
Jászszentlászló, 2019. február 28.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző

Záradék:
Rendelet kihirdetve: 2019. február 28.

Valentovics Beáta
jegyző

