
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

13/2018.(IX.13.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  

5/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos 368/2011.(XII.31.) 

Kormányrendeletben meghatározottakat –, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a 

2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 

módosítására a következőket rendeli el. 

1. § 

(1) A R. 3. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. §  

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2018. évi 

költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét      544.788 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét    544.788 ezer forintban állapítja meg.” 

 

(2) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a 

következők szerint határozza meg, működési kiadások előirányzata összesen: 257.097 eFt, 

ebből: 

 

a) személyi juttatások:                       123.213 eFt 

b) munkaadókat terhelő járulékok:      23.853 eFt 

c) dologi jellegű kiadások:                  73.071 eFt 

d) ellátottak pénzbeli juttatása:            16.828 eFt 

e) egyéb működési célú kiadások:       20.132 eFt.” 

  

 

(3) A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

   

„7. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai összesen: 107.455 eFt.” 

 

(4) A R. 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7. § (2) A beruházási és felújítási kiadásokból: 

a) a beruházások előirányzata:  14.112 eFt, 

b) a felújítások előirányzata:      93.343 eFt. 

 

(5) A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„8. §  

(1) A költségvetési kiadások és bevételek különbözetének (költségvetési hiány) összege 

(finanszírozási tételek és tartalék nélkül): 100.006 eFt.” 

 

 

(6) A R. 8. § (4) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8. § (4) Az általános és céltartalék előirányzatokból: 

a) általános tartalék 46.451 eFt.” 

 

2. § 

 

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 

 

(2) A R. 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép. 

 

(3) A R. 4. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép. 

 

(4) A R. 6. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép. 

 

(5) A R. 7. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép. 

 

(6) A R. 16. számú melléklete helyébe a 16. számú melléklet lép. 

3. § 

 

A rendelet 2018. szeptember 14-én lép hatályba és 2018. szeptember 15-én hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

             Juhászné Barkóczy Éva sk.                                         Dr. Gyirán Viktor sk. 

                     polgármester                                                                     jegyző 

 

 

 

Záradék:  

A rendeletet 2018.09.13. napján kihirdettem.  

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 


