SZAMOSTATÁRFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
4/2018. (VIII.28.) számú rendelete
Szamostatárfalva Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(III.14) rendeletének módosítása

Szamostatárfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018 (III.14) önkormányzati rendelet
– továbbiakban: Rendelet – módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 2.§ (1)-(4) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép

A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
102.409.604 Ft
135.774.545 Ft
-33.364.941 Ft
-17.041.591 Ft
-16.323.350 Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel
-ebből működési hiány
felhalmozási hiány

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá
a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e Rendelet 1. melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti
bontásban e Rendelet 4., 5., 6. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten e Rendelet 2. és a 3. melléklet részletezi.

2. §
A Rendelet 3.§ (4)-(6), (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép, a
bekezdések azonos számozásával.
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:

(1)
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését e Rendelet 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként e
Rendelet 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást e Rendelet
12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 124.430 Ft általános tartalékot állapít meg.

3. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2018. augusztus 28-án 16.00 órakor lép hatályba.
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