
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(V.30.) önkormányzati 

rendelete 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 

f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményét figyelembe véve a 

következőket rendeli el: 

 
1. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi 

a) költségvetési bevételek előirányzatát                                302.031 e Ft-ban 

b) költségvetési kiadások előirányzatát                                 417.594 e Ft-ban 

 

c) költségvetési hiányát                                                         115.563 e Ft-ban, ebből 

c.a) működési költségvetési hiányát                                    21.633 e Ft-ban 

c.b) felhalmozási költségvetési hiány                                  93.930 e Ft-ban 

 

d) finanszírozási célú műveletek bevételét                            119.589 e Ft-ban, ebből 

             d.a) előző évi pénzmaradványának igénybevételét          116.077 e Ft-ban 

                ezen belül: 

                      működési célú pénzmaradvány                               22.147 e Ft-ban 

                      felhalmozási célú pénzmaradvány                           93.930 e Ft-ban 

             d.b) belföldi finanszírozási bevételét                                    3.512 e Ft-ban 

 

e) finanszírozási kiadását                                                           4.026 e Ft-ban, ebből 

             e.a) belföldi finanszírozási kiadását                                      4.026 e Ft-ban 

 

f) költségvetésének bevételi  főösszegét                               421.620 e Ft-ban 

g) költségvetésének kiadási főösszegét                                 421.620 e Ft-ban 

 

állapítja meg.” 

 
2.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép. 

(3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe az 1.3. melléklet lép. 

(4) A Rendelet 1.4. melléklete helyébe az 1.4. melléklet lép. 

(5) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(6) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(7) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(8) A Rendelet 5. tájékoztató tábla helyébe az 1. tájékoztató tábla lép. 

 
3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

               Gelencsérné Tolnai Klára s.k.                                   Dr. Kiss Nikoletta s.k. 

                            polgármester                                                           aljegyző 

 
Záradék: 

 

Ez a rendelet 2019. május 30. napján kihirdetésre került. 

 

 

                                                                                                Dr. Kiss Nikoletta s.k. 

                                                                                                           aljegyző 


