
Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 6/2019 (IV.24.) rendelete 

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásról szóló 

2/2018. (III.20.) rendelet módosításáról 
 

 

1. § 

 

(1) A 2018.január 01. és 2018.december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami 

támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 

költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított 

 

módosítja és az önkormányzat 2018. évi 

 

módosított költségvetési bevételét  60.270.283 Ft-ban 

módosított költségvetési kiadását  60.270.283 Ft-ban 

a költségvetési egyenleg összegét  

-ebből működési 

            felhalmozási 

..........Ft-ban 

……..Ft 

……..Ft 

 

állapítja meg. 

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 

 

56.355.332  Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 

    13.160.525 Ft Személyi juttatások 

    439.212 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

    31.206.314 Ft Dologi kiadások 

    2.650.881 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 

   8.898.400 Ft Egyéb működési célú kiadások 

    ……………… Ft 
• ebből:  Elvonások és befizetések 

        .........................Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre    

    .........................Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

    .........................Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 



   1.082.000 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

    .........................Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

    .........................Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

    .........................Ft                    Árkiegészítések, támogatások 

        .........................Ft                    Kamattámogatások 

        7.816.400 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 

  Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 

           2.616.175 Ft Beruházások 

    .........................Ft 
• ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás 

    -906.535  Ft Felújítások 

    .........................Ft         -       ebből:  EU-s forrásból felújítás 

   .........................Ft Egyéb felhalmozási kiadások 

   .........................Ft 
• ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre    

   .........................Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

        ........................Ft 
                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n 

belülre 

       .........................Ft                          Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

       .........................Ft                          Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

       .........................Ft 
                         Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n 

kívülre 

       .........................Ft                           Lakástámogatás 

        ........................Ft                           Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 

       -1.163.256 Ft Tartalék 

     -1.163.256 Ft Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

2. § 

 

Sajópálfala Község Önkormányzat költségvetési szerve 56.290.463 Ft-tal emelte előirányzatát, 

ebből személyi juttatások előirányzatát 11.428.618 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó előirányzatát 224.936 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 

29.172.677 Ft-tal, megemeli és ezzel egyidőben önkormányzati többlettámogatást állapít meg. 

 

A Sajópálfalai Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv személyi juttatását 

1.731.907 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 

214.276 Ft-tal, dologi kiadásait 2.033.637 Ft-tal felemeli, melynek fedezete az intézmény saját 

bevételei többlete, így annak összege 3.979.820 Ft-tal növelésre kerül. 

 

 

3. § 



 

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a  1.sz mellékletekben[1] 

foglaltak szerint állapítja meg. 

 

 

4. § 

 

A rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

 

Molnárné Cseh Mária s.k.                                                       Fekete Zoltán s.k. 

                          jegyző                                                                               polgármester 

 

 

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg8ed5dr0eo5dt8ee9em8cj3bz8cb1cf0by3by2ce5k#_ftn_1

