Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló
1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról
Révfülöp Nagyközség 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.§ Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről
szóló 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § -a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2. § Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés
bevételi fő összegét 774.311.469 forintban, kiadási fő összegét 774.311.469 forintban állapítja
meg.”
2.§ A rendelet 3.§ (1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a
következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatás
86.729.598 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
17.977.280 Ft
c) dologi kiadások
197.275.250 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása
6.608.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások
277.587.052 Ft
ebből tartalékok:
182.396.353 Ft
f) beruházások
156.576.069 Ft
g) felújítások
19.817.004 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások
3.415.000 Ft
i) finanszírozási kiadások
8.326.216 Ft
(2) A bevételi fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a
következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről
142.746.697 Ft
b) közhatalmi bevételek
140.008.415 Ft
c) működési bevételek
165.111.552 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök
1.467.400 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
13.617.356 Ft
f) felhalmozási bevételek
8.936.529 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
13.913.382 Ft
h) finanszírozási bevételek
288.510.138 Ft”
3 .§ A rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások
fedezetére 182.396.353 Ft áll rendelkezésre.”

4. § A rendelet 1-9. melléklete helyébe a jelen rendelet 1-9. melléklete lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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