
Tarnabod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2019.( II.19.) rendelete a  2019. évi költségvetés módosításáról 

 
Tarnabod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)  
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint helyi önkormányzatok 
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 139.§. (1) bekezdés a./pontjában, - az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján- Magyarország helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv. 42. §. valamint 111.§ -ban meghatározott feladatkörében eljárva a z önkormányzat 2019. 
évi költségvetés módosításáról a következőket rendeli el, figyelembe véve a Magyarország 
2019.évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv rendelkezéséit is. 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Önkormányzat szakfeladataira. 
 
2.§. A köztisztviselői illetményalap a Tarnazsadányi Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatottakra vonatkozólag 46.380,- Ft. 
 

 
3. §. A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítását 
a.) kiadási főösszege       108.874.890 ,-  forintban 1. és 3. melléklet szerint 
b.) bevételek főösszege 108.874.890,-  forintban állapítja meg, amelyet az 2. és 4. 
melléklet tartalmaz. 
 
I. Költségvetési bevételek 
 
4. §. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítás bevételeinek és kiadásainak 
forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését 1. 2. 3. és 4. 
melléklet tartalmazza. 
 
 
II. Költségvetési kiadások 
 
 
5. §. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási, kiadási módosított előirányzatait a 
képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: 
 
Megnevezés         Ezer Forint 
- működési kiadások előirányzata összesen               108.874.890,- 
Ebből: - személyi jellegű kiadások        59.154.000,-                            
 - munkaadókat terhelő járulékok                    9.548.000,- 
 - dologi jellegű kiadások        12.491.890,- 
 - speciális célú támogatások       
            - társ.szoc jut                                                                                   21.681.000,- 
 - finanszírozási kiadás         6.000.000,- 
           -  Függő kiadások                                                                                      



           - Beruházási kiadások                                                                               
 
(2) A képviselő-testület az önkormányzat  - módosított előirányzat szerinti – működési 
kiadásait  kiemelt előirányzatonként a 9.  melléklet szerint állapítja meg. 
 
6. §. (1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 0 ezer forint. A 
felhalmozási kiadásokból: 

- beruházások 0  e Ft 
- felújítások. 0 ezer forint

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei - módosított előirányzat szerinti – felújítási és 
felhalmozási kiadásainak teljesülését a 8. melléklet tartalmazza.  
 
(3) Az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat szakfeladat szerint meghatározott dologi 
kiadásainak  módosított előirányzatait – részletezve a 5. melléklet tartalmazza, kiadás 
nemenként a 6. 7. melléklet rögzíti.  
 
7. §. Az Önkormányzat felújításait  módosított előirányzata célonként a 9. melléklet rögzíti. 
 
8. §. Az önkormányzat felhalmozási módosított előirányzata kiadásait feladatonként a 9. 
melléklet tartalmazza. 
 
 
 
III. A költségvetési kiadások és bevételek 

 
9. §. Az Önkormányzati bevételeket módosított előirányzatonként  a 2. melléklet tartalmazza. 
 
10. §. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási  módosított előirányzatokat 
tájékoztató jelleggel, az 1. 2. 3. 4. melléklet adja meg. 
 
III. A költségvetési létszámkeret 
 
11. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 65 főben hagyja jóvá, ezt a 8. 
sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
IV. Egyéb rendelkezések 
 
 
12. §. Az önkormányzat szociális segélyezésének módosított előirányzatainak kiadásainak 
teljesülést kiadás nemenként a 6.  mellékletben rendelkezik. 
 
13. §. Az önkormányzat kiadásit szakfeladatonként és kiadás nemenként  a 5. melléklet 
tartalmazza. 
 
14. § Az önkormányzat Európai Uniós forrásokból finanszírozott programok kimutatását  9. 
melléklet tartalmazza. 
 
15. § A céltartalék célonkénti felosztását a 10. melléklet tartalmazza. 
 



 
16.§. 2011. évi CXCV. Törvény az Államháztartásról 24.§. 4 bekezdés alapján az 
Önkormányzat a következőket rendeli el. 
 
1) Ellátási térítési díjának kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 
0Ft. 
 
2) Lakosok részére lakásépítéséhez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének 
összege: 0 Ft. 
 
3) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 
0Ft. 
 
4) Helységek, eszközök hasznosításáról származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 
összege 0 Ft.. 
 
5) Az egyéb nyújtott kedvezmények kölcsönelengedésének összege: 0 Ft. 
 
 
 
 
 

Záró rendelkezések 
 

 
27 §.1) A rendelet a 2019.február 20. napján  lép hatályba.  
2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, végrehajtásáról a polgármester 
gondoskodik.  
 
 
  
 Pető Zoltán        Ádám Zsuzsanna 
 polgármester      jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon Tarnabod, 2019. február 19.-én.  
 
 
         Ádám Zsuzsanna   
                             jegyző  
 
 
 

 


