
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2019. (III.8.) önkormányzati 

R E N D E L E T E 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2018. (III.8.)  

SZÁMÚ RENDELET M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) 

bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) 

bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 

138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Komló város 2018. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2018. (III.8.) önkormányzati rendelete 

(a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

 

„(1) A város 2018. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az 

alábbiak szerint:        

  a./ bevétel főösszege:  9.189.799.128 Ft   

  b./ kiadás főösszege:  9.189.799.128 Ft   

  c./ hitelfelvétel (hiány):              0 Ft   

         

(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, 

fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. sz. melléklet 

tartalmazza az alábbiak szerint: 

         

  a./ bevétel főösszege:  3.625.663.989 Ft   

  b./ kiadás főösszege:  4.029.181.066 Ft   

  c./ hiány összege:       403.517.077 Ft   

         

(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az 

alábbiak szerint:        

         

  a./ bevétel főösszege:  5.564.135.139 Ft   

  b./ kiadás főösszege:  5.160.618.062 Ft   

  c./ többlet összege:     403.517.077 Ft   

         

(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt 

előirányzatok az alábbiak:        

  1 személyi jellegű kiadások:            1.574.846.615 Ft 

  2 munkaadókat terhelő járulékok:   280.142.784 Ft 

  3 dologi jellegű kiadások:            1.277.278.488 Ft 

  4 felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás          4.029.181.066 Ft 



  5 speciális támogatások             0 Ft 

  6 egyéb kiadások:             2.028.350.175 Ft 

  7 költségvetési létszámkeretet: 285 főben állapítja meg. 

  8 a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 500 főben állapítja

   meg.”    

 

2. § 

 

A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„6. § 

         

A költségvetés tartaléka 959.705.009 Ft-, melyből:     

         

  működési általános tartalék:             0  Ft  

  működési céltartalék:        959.705.009 Ft  

      ebből EU-s pályázatok kapcsán  

2019-re átviendő maradvány:      947.482.764 Ft”  

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Komló, 2019. március 7. 
 

 

 

 

 

   dr. Vaskó Ernő        Polics József 

 címzetes főjegyző        polgármester 

 


