
   

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2019.(…...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló  

2/2018.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Nagycenk Nagyközség 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 következőket rendeli: 

 

1.§ 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei 

2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.9.) önkormányzati rendeletének  ( a 

továbbiakban: Rendelet )  2.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul: 

 

„(1)   A képviselő-testület a Nagycenki  Aranypatak Óvoda 2018. évi költségvetését  

 

a) 84.057.130 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 

b) 50.699.916 Ft személyi juttatás kiadás, 

c) 10.250.354 Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás, 

d) 21.085.132 Ft dologi kiadás, 

e)  2.021.728 Ft beruházási kiadás  

                 főirányzatokkal állapítja meg.” 

 

2.§ 

 

A Rendelet  3. § (1) bekezdése a következők szerint módosul: 

 

„(1) A képviselő testület a  Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 

 

a) 63.701.091 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 

b) 52.839.945 Ft személyi juttatás kiadás, 

c)  9.055.944 Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás, 

d)  1.805.202 Ft dologi kiadás 

főelőirányzatokkal állapítja meg.” 

. 

3.§ 

 

A Rendelet  4. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:  

 

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 

a) 1.171.788.605 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 

b)   36.689.506 Ft személyi juttatás kiadás, 

c)     6.866.803 Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás 

d)   162.116.810 Ft dologi kiadás 

e)     9.771.544 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 

f)   41.348.336 Ft egyéb működési célú kiadások  

g)   338.947.662 Ft beruházási kiadások 

h)   444.211.002 Ft felújítások  

i)    0 ezer Ft egyéb felhalmozási célú kiadások 
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j) 131.836.942 Ft finanszírozási kiadások 

főelőirányzatokkal állapítja meg. 

 

 

3.§ 

 

A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint változnak : 

 

1. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, 

2. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete, 

3. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete, 

4. I/4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete, 

5. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete, 

6. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete, 

7. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete, 

8. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete, 

9. III/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete, 

10. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete, 

11. III/4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete, 

12. III/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete, 

13. III/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete, 

 

6.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.  

  

 

 

    Csorba János       Percze Szilvia  

     polgármester                 jegyző  

 

 

 

Kihirdetési záradék: A rendeletet a képviselő-testület 2019. május ……-ei   ülésén  fogadta el, 

a jegyző 2019. május……. napján  kihirdette 

           Percze Szilvia  

                                                        jegyző 


