
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2018. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Balatonrendes Község Önkormányzata 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. §   Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló
2/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő
rendelkezés lép:

         „2.§ Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés
bevételi  főösszegét  41.707.100.-  Ft  –  ban,  kiadási  főösszegét  41.707.100  Ft  –  ban
állapítja meg.”

2. §    A rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1)  A  kiadási  főösszegen  belül  a  kiemelt  előirányzatokat  a  Képviselő-testület  a
következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatás 13.198.000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   2.441.000 Ft
c) dologi kiadások 13.349.496 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai    635.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások          9.042.604 Ft 
    ebből tartalékok:      753.404 Ft
f) beruházások   1.000.000 Ft
g) felújítások      541.000 Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások                 0 Ft
i) finanszírozási kiadások   6.500.000 Ft
(2)  A  bevételi  főösszegen  belül  a  kiemelt  előirányzatokat  a  Képviselő-testület  a
következőképpen állapítja meg:

         a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 14.932.870 Ft
b) közhatalmi bevételek 14.215.000 Ft
c) működési bevételek   4.148.100 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök      703.100 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 0 Ft
f) felhalmozási bevételek   1.500.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 11.208.030 Ft.
    ebből költségvetési pénzmaradvány:   4.808.030 Ft”

3. §  A rendelet 
        a) 1-6. melléklete helyébe a jelen rendelet 1-6. melléklete,
        b) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete,
        c) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
        lép.
4 .§  A rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Az Önkormányzat  hitel  felvételét  a likvid hitel  kivételével  nem tervezi,  a likvid
hitelkeret összegét 5 000 000 Ft-ban határozza meg.”

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

Fuchs Henrik Tóthné Titz Éva 
polgármester

A kihirdetés napja: 2018. szeptember 24.
                                                                           Tóthné Titz Éva

jegyzőt helyettesítő aljegyző


