
                           Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló
3/2019. (II. 18.) 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 2019. évi költségvetésről
szóló 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § -a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2.  §  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.  évi  költségvetés
bevételi fő összegét 604.509.027 forintban, kiadási fő összegét 604.509.027 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           96.184.999 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              20.079.658 Ft
c) dologi kiadások         184.464.010 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása                                                                      6.500.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások                                                              129.161.754 Ft
    ebből tartalékok:           38.164.560 Ft
f) beruházások                                                                                                60.245.601 Ft
g) felújítások           97.500.000 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                          2.065.000 Ft
i) finanszírozási kiadások             7.307.999 Ft

(2)  A  bevételi  fő  összegen  belül  a  kiemelt  előirányzatokat  a  Képviselő-testület  a
következőképpen állapítja meg:
         a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                           127.346.507 Ft

b) közhatalmi bevételek           117.000.000 Ft
c) működési bevételek          115.974.000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök                845.627 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        31.000.000 Ft
f) felhalmozási bevételek                600.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          842.595 Ft
h) finanszírozási bevételek        210.900.298 Ft”
    

3. § A rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  „(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások
fedezetére 38.164.560 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.

Kondor Géza      Tóthné dr. Titz Éva 
polgármester                                                           jegyzőt helyettesítő aljegyző

A rendelet kihirdetve:                                                               Tóthné dr. Titz Éva
2019. szeptember 23.                                                           jegyzőt helyettesítő aljegyző


