
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2019.(IV.30.) számú önkormányzati rendelete 

 a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.27.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR.) 

2.§. (1)-(7) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének 

 a) bevételi főösszegét   3.508.542.073 Ft-ban 

 b) kiadási főösszegét  3.508.542.073 Ft-ban 

állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) a) pontjában meghatározott bevétel bevételi 

előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg: 

 a)  működési bevételek           2.106.835.990 Ft 

 b) felhalmozási bevételek                  482.420.815 Ft 

     Költségvetési bevételek mindösszesen:        2.589.256.805 Ft 

c) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele       894.795.877 Ft 

d) Államháztartáson belüli megelőlegezések    24.489.391 Ft 

     Finanszírozási bevételek                 919.285.268 Ft 

 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c+d):        3.508.542.073 Ft 

(3) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) b) pontjában meghatározott kiadás kiadási előirányzat-

csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg: 

 a) működési kiadások            2.796.128.528 Ft 

 b) felhalmozási kiadások               688.113.151 Ft 

     Költségvetési kiadások mindösszesen:         3.484.241.679 Ft 

 c) Finanszírozási kiadások                24.300.394 Ft 

      KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (a+b+c):         3.508.542.073 Ft  
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(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 894.984.874 Ft 

hiányt, míg a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 894.984.874 Ft többletet 

állapít meg. 

(5) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) a) pontjában meghatározott működési bevételek és az 

ÖR. 2.§ (3) a) pontjában meghatározott működési kiadások különbözeteként keletkező 

689.292.538 Ft működési hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési 

maradványból finanszírozza. 

(6) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) b) pontjában meghatározott felhalmozási bevételek és 

az ÖR. 2.§ (3) b) pontjában meghatározott felhalmozási kiadások különbözeteként keletkező 

205.692.336 Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési 

maradványból finanszírozza. 

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 9. mellékletében foglaltaknak 

megfelelően 1.125.534.895 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint: 

 a) általános tartalék    738.042.978 Ft 

 b) felhalmozási céltartalék   387.491.917 Ft 

 melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást: 

aa) az évközi többletigények valamint az elmaradt bevételek pótlása, közmunka önerő 

biztosítása, ASP-hez kapcsolódó kiadások; 

ba) pályázati önerő az Európai Uniós és hazai forrásból megvalósítandó 

pályázatokhoz; illetve ezek megvalósításának felmerülő költségei.  

 

 

2.§ 

Az ÖR.  

1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 

2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 

3. melléklete helyébe e rendelet 3 melléklete 

4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 

9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 

10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 

11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 

12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete, 

13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 

14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete, 
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15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete, 

16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete, 

17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete, 

18. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete 

lép. 

 

3.§ 

Ez a rendelet 2019. április 30. napján lép hatályba és 2019. május 1-én hatályát veszti. 

 

 
 
 
Macsári József                  Dr.Pénzely Erika 
  polgármester                          jegyző 

 

 
 
 
A rendeletet kihirdettem: 2019. április 30-án.                      Dr. Pénzely Erika  
                   jegyző 


