Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Egészségügyi Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el
1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A
képviselő-testület az önkormányzat a 2018. évi költségvetését:
874.444.004 Ft
1.186.055.376 Ft
311.611.372 Ft
311.611.372 Ft
0 Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel
-ebből működési
felhalmozási

állapítja meg.”
2. § Az Ör. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (7) Az önkormányzat a kiadásai között 380.562.060 Ft általános tartalékot állapít meg. A
tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”
3.§ (1) Az Ör. 1.1 melléklete helyébe az 1.1 melléklet lép.
(2) Az Ör. 1.2.1 melléklete helyébe az 1.2.1. melléklet lép.
(3) Az Ör. 1.2.2. melléklete helyébe az 1.2.2. melléklet lép
(4) Az Ör. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép
(5) Az Ör. 2.2 melléklete helyébe a 2.2 melléklet lép
(6) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép
(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ör. 9.1 melléklet helyébe a 9.1 melléklet lép.
(10) Az Ör. 9.2 melléklet helyébe a 9.2 melléklet lép.
Záró rendelkezés
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év
egészére kell alkalmazni.
Vaskút, 2019. április 25.
Alszegi Zoltán

Dr. Élő Ferenc

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2019. április 26. napján került kihirdetésre.
Dr. Élő Ferenc
jegyző

