Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
Csörög Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Csörög Község 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 következőket rendeli el:
1.§ Csörög Község Önkormányzat 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§ (1) A Csörög Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételek előirányzatát 227.083.665
forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatát 227.083.665 forintban határozza meg,
belső irányítószervi (önkormányzati) támogatás finanszírozási műveletek duplázódása nélkül.
(2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási
műveletekkel együtt 343.038.049 forint, mely a kiadási főösszeggel megegyező.”
2.§ A Rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4.§ (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi működési
költségvetésén belül a
személyi juttatásokat 103.631.828 Ft-ban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 20.484.281 Ft-ban,
dologi kiadásokat 52.058.843 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 9.448.416 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadásokat 5.208.749 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási
költségvetésén belül a
beruházások előirányzatát 2.397.812 Ft-ban,
felújítások előirányzatát 0 Ft-ban,
állapítja meg.”
3.§ A Rendelet 1-16. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-16. mellékletei lépnek.
4.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
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Indokolás
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019. (VIII.27.) önkormányzati rendeletéhez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) - (4) bekezdésében
foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési
rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a
képviselő-testület dönthet.
A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti
időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig,
december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Az 1. §-hoz
A jogszabályi előírásoknak megfelelő átvezetéseket követően az Önkormányzat 2019. évi
költségvetési bevételei és kiadásai főösszegét tartalmazza.
A 2. §-hoz
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi működési költségvetésén
belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót,
dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatások, egyéb működési célú kiadások
előirányzatát, továbbá a felhalmozási költségvetésen belül a beruházások, felújítások, egyéb
felhalmozási célú kiadások előirányzatát állapítja meg.
A 3. §-hoz
A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a
módosított előirányzatokat.
A 4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

