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Kisszállás Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

3/2018.(IV.27.) 

önkormányzati rendelete 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.23.)  

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

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

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

bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § 

 

Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.23.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 3. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

„3. § (1) Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és 

intézményei 2018. évi költségvetésének 

 

a) bevételi főösszegét     450.210.173 Ft-ban 

  aa) működési bevételét   363.652.337 Ft-ban 

    ab) felhalmozási bevételét     86.557.836 Ft-ban 

b) kiadási főösszegét     605.345.743 Ft-ban 

   ba) működési kiadását   400.404.407 Ft-ban 

   bb) felhalmozási kiadását   204.941.336 Ft-ban 

   ebből Művelődési Ház és Könyvtár  

2018. évi felújítás saját forrása         400.000 Ft-ban 

  c) költségvetési hiányát    155.135.570 Ft-ban  

  d) működési hiányát       36.752.070 Ft-ban 

                        e) felhalmozási hiányát                                     118.383.500 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a 

  a) finanszírozási célú bevételek összegét  268.417.854 Ft-ban 

  b) finanszírozási célú kiadások összegét   113.282.284 Ft-ban 

  c) finanszírozási többletét    155.135.570 Ft-ban 

  d) a költségvetés összesített hiányát                        0 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 

 

a)  hiány belső finanszírozására szolgáló     

aa) működési célú maradvány igénybevétele          36.752.070 Ft 

ab) felhalmozási célú maradvány igénybevétele        118.383.500 Ft              

 

b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása.                0 Ft.” 
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2. § 
 

A R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

„5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeit 

a)    361.856.677 Ft működési bevétellel, 

b)     86.557.836 Ft felhalmozási bevétellel és 

c)   160.484.416 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá. 

 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kiadásait  

a) 291.183.309 Ft működési kiadással,  

b) 204.433.336 Ft felhalmozási kiadással 

ebből 400.000 Ft Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi felújítás saját 

forrással és 

c)        113.282.284 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.” 

 

3. § 

 

A R. 6. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

„6. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeit  

a)  1.126.910 Ft működési bevétellel, 

b)       52.880.412 Ft finanszírozási bevétellel, 

c)               0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá. 

 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásait  

a)    53.658.072 Ft működési kiadással és 

b)        349.250 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.” 

 

4. § 

 

A R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

„7. § (1) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2018. évi bevételeit 

a)       165.000 Ft működési bevétellel, 

b) 40.683.965Ft finanszírozási bevétellel, 

c)                0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá. 

 

(2) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2018. évi kiadásait  

a) 40.772.765 Ft működési kiadással és 

b)       76.200 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.” 

 

5. § 

 

A R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

„8. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi bevételeit  

a)     503.750 Ft működési bevétellel, 
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b) 14.369.061 Ft finanszírozási bevétellel, 

c)                0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá. 

 

 

(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi kiadásait: 

a) 14.790.261 Ft működési kiadással és 

b)       82.550 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.” 

 

 

6. § 

 

 

(1)    A R. 15. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

A R. 2/1. melléklete helyébe a 2/1. melléklet lép. 

A R. 2/2. melléklete helyébe a 2/2. melléklet lép. 

A R. 2/3. melléklete helyébe a 2/3. melléklet lép. 

A R. 2/4. melléklete helyébe a 2/4. melléklet lép. 

A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

A R. 3/1. melléklete helyébe a 3/1. melléklet lép. 

 A R. 3/2. melléklete helyébe a 3/2. melléklet lép. 

 A R. 3/3. melléklete helyébe a 3/3. melléklet lép. 

 A R. 3/4. melléklete helyébe a 3/4. melléklet lép. 

 A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

 A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

 A R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

 A R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

 

7. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 
 

 

 

 

 Kispál István Csíszár Csaba 

 polgármester jegyző  

 

Záradék:  

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) 

bekezdése alapján a rendelet 2018. április 27-én kihirdetésre került. 

   

 

  Csíszár Csaba 

  jegyző  


