
Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (IV. 25.) 

önkormányzati rendelete a 14/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelettel 

módosított 1/2018 (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására az 

önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
  

 

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének 

a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) 

bekezdésben, valamint az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. számú 

rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1.§. 

 

Az Ör. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi módosított bevételei és kiadásai 

 

/1/ A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés módosított bevétel főösszegét: 2 168 366 

eFt-ban (azaz kettőmilliárd százhatvannyolcmillió háromszázhatvanhatezer forintban) 

állapítja meg a jelen rendelet 1. mellékletben részletezett források szerint. 

 

/2/ Az önkormányzat összesített 2018. évi módosított költségvetési bevételén belül kiemelt 

előirányzatonként: 

 

a.) Intézményi működési bevételeit 91 897 000 Ft-ban (azaz kilencvenegymillió 

nyolcszázkilencvenhétezer forintban) 

b.) Közhatalmi bevételek: 

       Az önkormányzat sajátos működési bevételeit: 310 960 000 Ft-ban (azaz 

háromszáztízmillió kilencszázhatvanezer forintban) 

c.) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi főösszegét 108 470 

000 Ft-ban (száznyolcmillió négyszázhetvenezer forintban) 

d.) Működési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson belüli bevételét 

422 964 000 Ft-ban, (azaz négyszázhuszonkettőmillió 

kilencszázhatvannégyezer forintban)  

   

  da.) működési célú támogatások 422 964 e/Ft. 

  db.) felhalmozás célú támogatások 0 Ft. 

 

a.) Felhalmozás és tőkejellegű bevételeit 30 014 000 Ft-ban (azaz harmincmillió 

tizennégyezer forintban) 

b.) Pénzforgalom nélküli bevételek 759 967 000 Ft-ban (azaz 

hétszázötvenkilencmillió kilencszázhatvanhétezer forintban) 

c.) Finanszírozás bevételei 444 094 000 Ft-ban (azaz négyszáznegyvennégymillió 

kilencvennégyezer forintban) 

ca.) belföldi finanszírozási bevétel 444 094 000 Ft-ban (azaz 

négyszáznegyvennégymillió kilencvennégyezer forintban) 

 

/3/ Az önkormányzat összesített bevételeiből: 

a) a kötelező feladatok bevételei:   1 055 299 e/Ft. 
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b) önként vállalt feladatok bevételei:   1 023 067 e/Ft. 

c) állami, államigazgatási feladatok bevételei: 90 000 e/Ft. 

 

/4/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-d) pontjai az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2. 

§-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról 

az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni. 

 

Az Ör. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

2.§. 

 

/1/ A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés módosított kiadások főösszegét: 2 168 366 

eFt-ban (azaz kettőmilliárd százhatvannyolcmillió háromszázhatvanhatezer forintban) 

állapítja meg a jelen rendelet 2. számú mellékletében részletezettek szerint. 

 

/2/ Az összesített kiadási főösszegen belül a 2018. évi kiemelt módosított kiadási 

előirányzatait az alábbiakban határozza meg: 

 

a) Működési költségvetési kiadás 940 182 000 Ft-ban (azaz kilencszáznegyvenmillió 

száznyolcvankettőezer forintban) 
aa.) Személyi juttatások kiadásai 419 673 000 Ft-ban (azaz 

négyszáztizenkilencmillió hatszázhetvenháromezer forintban) 

ab.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90 751 000 Ft-

ban (azaz kilencvenmillió hétszázötvenegyezer forintban) 

ac.) Dologi és egyéb folyó kiadások 359 216 000 Ft-ban (azaz 

háromszázötvenkilencmillió kettőszáztizenhatezer  forintban) 

ad.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 300 000 Ft-ban (azaz negyvenmillió 

háromszázezer forintban) 

ae.) Egyéb működési kiadások 30 242 000 Ft-ban (azaz harmincmillió 

kettőszáznegyvenkétezer forintban) 

 

b) Felhalmozási költségvetés kiadás 574 308 000 Ft-ban (azaz ötszázhetvennégymillió 

háromszáznyolcezer forintban) 

  

ba.) Beruházások kiadásai: 418 568 000 Ft-ban (azaz négyszáztizennyolcmillió 

ötszázhatvannyolcezer forintban) 

bb.) Felújítások kiadásai 135 606 000 Ft-ban (azaz százharmincötmillió 

hatszázhatezer forintban) 

bc.) Egyéb felhalmozási kiadások 20 134 000 Ft-ban (azaz húszmillió 

százharmincnégyezer forintban) állapítja meg. 

 

c) Finanszírozási kiadások 444 094 000 Ft-ban (azaz 

négyszáznegyvennégymillió kilencvennégyezer forintban) 

 

ca.) belföldi finanszírozási kiadás 444 094 000 Ft-ban (azaz 

négyszáznegyvennégymillió kilencvennégyezer forintban) 

 

 

/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból  
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  a)kötelező feladatok kiadásai 1 022 686 000Ft-ban  

 b)önként vállalt feladatok kiadásai 843 385 000 Ft-ban 

 c)állami (államigazgatási) feladatok kiadásai  90 000 000 Ft-ban 

 

/4/ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ 

bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a további kiemelt előirányzatok 

meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni. 

 

 

3.§. 

 

Az Ör. 6. §-a helyébe az alábbi új 6. § lép: 

„6. §(1) Az önkormányzat település szintű költségvetésében a módosított általános tartalék 

51 037 000 Ft., a módosított céltartalék 161 258 000 Ft. 

 

6. § (2) A módosított céltartalék felhasználásáról év közben dönt az önkormányzat. 

 

4.§. 

 

/1/ Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak. 

 

/2/ Jelen rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.  

 

/3/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 

Üröm, 2019. április 24. 

 

 

Laboda Gábor     Dr. Halász Mónika  

polgármester       jegyző 

 

  

 

 

       

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 41 § (4) bekezdése 

alapján kihirdetve és kifüggesztve: 
 

2019. április 25. 
 

 

         

        Dr. Halász Mónika  

       Jegyző 
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A 5/2019 (IV. 25.) önkormányzati rendelet indokolása 
 

Önkormányzati rendelet 1. § -hoz 

 

Bevételt érintő változások 

 

Működési bevételek       -     1 245 eFt 

Pénzforgalom nélküli bevételek     +         12 eFt 

Sajátos működési bevételek (adók)     +    6 500 eFt 

Átvett pénzeszközök       -   23 360 eFt 

Támogatások        +  31 400 eFt 

Felhalmozási bevételek      +         14 eFt 

Finanszírozási bevételek      + 154 941 eFt 

       Összesen: + 168 262 eFt 

 

 

 

Önkormányzati rendelet 2. § -hoz 

 

Kiadást érintő változások 

 

Személyi juttatásoknál      + 29 631 eFt 

Munkaadókat terhelő járulékoknál     + 11 878 eFt 

Dologi és egyéb folyó kiadásoknál     + 89 365 eFt 

Működési célú pénzeszköz átadás     -    2 513 eFt 

Folyósított ellátások       +   3 000 eFt 

Pénzeszköz átadás       + 20 134 eFt 

Finanszírozási kiadások      + 154 961 eFt 

Beruházási, felújítási kiadások     + 149 487 eFt 

Tartalék csökkenés       - 287 661 eFt 

      Összesen:  + 168 282 eFt 

 

 

 

Üröm, 2019. április 24. 

 

 

        Laboda Gábor sk.  

            Polgármester  

 


