
 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

     6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018.(II.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. §-a, valamint az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29. §. (3). alapján az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.§. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban R.) 3. §. (2) helyébe a következő lép: 

 

           3. §. (2) A helyi önkormányzat költségvetésének  

 

 2018. évi bevételi és kiadási főösszegét   652.832.000.- Ft 

 

 Ezen belül: 

 a működési költségvetési bevételek összegét 385.968.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési kiadások összegét 419.247.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 42.930.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 225.270.000.- Ft-ban 

 a finanszírozási bevételek összegét 223.934.000.- Ft-ban 

 a finanszírozási kiadások összegét 8.315.000.- Ft-ban 

 a finanszírozási hiány összegét 8.315.000.- Ft-ban 

 állapítja meg. 

   

 1.) Kiemelt bevételi előirányzatok (ezer forintban) 

   I. Működési költségvetés 

   a.) Működési célú támogatások áht-on belülre 277.157 e/Ft 

 

   II. Felhalmozási költségvetés 

   a.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 42.568 e/Ft 

 

   III. Finanszírozási bevételek 

   a.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 73.321 e/Ft 

   a.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 150.613 e/Ft 
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 2.) Kiemelt kiadási előirányzatok (ezer forintban) 

    I. Működési költségvetés 

   a.) Személyi juttatások 114.229 e/Ft 

   b.) Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 20.846 e/Ft 

   c.) Dologi kiadások 73.507 e/Ft 

   e.) Egyéb működési célú támogatások 

    ea.) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 195.809 e/Ft 

    eb.) Egyéb működési célú tám. áht-on kívülre 5.772 e/Ft 

    ec.) Tartalékok 

     ebből: céltartalék 5.769 e/Ft 

 

   II. Felhalmozási költségvetés 

    a.) Beruházások   

     ab.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 14.302 e/Ft 

     ac.) Beruházási ÁFA 13.708 e/Ft 

    b.) Felújítások  

     ba.) Ingatlanok felújítása 123.376 e/Ft 

     bb.) Felújítási ÁFA 33.339 e/Ft 

 

2. §. A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

3. §. A R. új, 6. melléklettel egészül ki. 

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

 

 

Jászszentlászló, 2018. május 31. 

 

 

 

   Nagy András  Valentovics Beáta 

   polgármester jegyző 

     

 

Záradék: 

Rendelet kihirdetve: 2018. május 31. 

 

 

 

 

     Valentovics Beáta 

     jegyző  


