Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (X. 08.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
Balatonhenye Község Önkormányzata 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.§ Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről
szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: rendelet) 2 §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2.§ Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2018. évi költségvetés
bevételi főösszegét 126.474.953 forintban, kiadási főösszegét 126.474.953 forintban állapítja
meg.”
2. § Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről
szóló 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1)-(2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a
következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatások
14.764.340 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok
2.852.122 Ft
c) dologi jellegű kiadások
25.642.024 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
1.550.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások
6.281.827 Ft
ebből általános tartalék
127.569 Ft
f) beruházások
8.220.989 Ft
g) felújítások
65.263.651 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások
0 Ft
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a
következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről
45.147.132 Ft
b) közhatalmi bevételek
11.660.000 Ft
c) működési bevételek
2.091.000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök
203.800 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 33.775.723 Ft
f) felhalmozási bevételek
0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
20.000 Ft
h) finanszírozási bevételek
33.577.298 Ft”
3. § A rendelet 1-9. melléklete helyébe a jelen rendelet 1-9. melléklete lép.

4. § A rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az időskorú személyeknek nyújtott települési támogatás összege 10.000 Ft/fő”
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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