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Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X.27.) önkormányzati
rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város
Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület a települési önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének bevételi fő
összegét 2.234.690.009 Ft-ban állapítja meg (1. sz. melléklet). Ebből az önkormányzat költségvetési
támogatásának működési célú összege 512.835.214 Ft, felhalmozási célú összege 14.141.921 Ft.
(A fenti bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél
szerinti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.)”
2. §
A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § A képviselő-testület a települési önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének kiadási fő
összegét 2.234.690.009 Ft-ban állapítja meg. (Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt
előirányzatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet
tartalmazza.)”
3. §
A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § (1) A települési önkormányzat összevont, 2018. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatait a
képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza:
Működési előirányzatok összesen

1.555.137.445 Ft

Ezen belül:
a)
b)
c)
d)
e)

személyi jellegű kiadások:
munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó:
dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások:
működési célú átadott pénzeszközök:
egyéb működési célú kiadások
- ebből: tartalékok:

f)

763.229.360 Ft
128.373.657 Ft
518.254.989 Ft
17.741.578 Ft
89.716.266 Ft
89.716.266 Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai:

37.821.595 Ft”
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4. §
A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásainak összege:

660.715.189 Ft

Ezen belül:
a)
b)
c)

a beruházási kiadások:
a felújítások:
az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:

442.632.920 Ft
196.812.269 Ft
21.270.000 Ft

- ebből lakáshoz jutás támogatására fordítható kiadások

20.000.000 Ft”

5. §
A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § (3) Az önkormányzat egyéb – 4. § (1) és 5. § (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem
tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadási előirányzata, kölcsönnyújtás előirányzata, finanszírozási
előleg) kiadásainak előirányzata:
18.937.375 Ft.”
6. §
A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § (2) Az önkormányzat összesített tartaléka:
a)
általános tartalék:
- ebből az EU projektek megvalósítására:
b)
céltartalékok:

17.220.422 Ft
14.577.500 Ft
72.495.844 Ft”
7. §

A Rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. § A települési önkormányzat költségvetési hiánya, finanszírozásának módja
(1)
I.

Működési célú költségvetési bevételek összesen:
Működési célú költségvetési kiadások összesen:
Működési célú költségvetési egyenleg:

1.517.088.757 Ft
1.555.137.445 Ft
- 38.048.688 Ft

II.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:
Felhalmozási célú költségvetési egyenleg:

69.146.093 Ft
660.715.189 Ft
- 591.569.096 Ft

III.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen:
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:
Működési célú finanszírozási egyenleg:

115.401.067 Ft
18.837.375 Ft
96.563.692 Ft

IV.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

533.054.092 Ft
0 Ft
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Felhalmozási célú finanszírozási egyenleg:

533.054.092 Ft

Az önkormányzat költségvetési egyenlege összesen:
- ebből működési célú hiány:
- ebből felhalmozási célú hiány:
(2)

-629.617.784 Ft
- 38.048.688 Ft
- 591.569.096 Ft

A hiány finanszírozásának módja:
- belső finanszírozású: működési célú pénzmaradvány:
- belső finanszírozású: felhalmozási célú pénzmaradvány:
- külső finanszírozású: felhalmozási célú hitelfelvétel:

96.563.692 Ft
483.054.092 Ft
50.000.000 Ft”

8. §
A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. § (1) A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata és intézményei létszámkeretét az alábbiak
szerint állapítja meg:
-

Tervezett létszám 2018. évre:
Közfoglalkoztatottak éves létszáma:
Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak:

156 fő
299 fő
7 fő”

9. §
A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. § (1) A települési önkormányzat költségvetési szerveinek intézményfinanszírozását a Képviselőtestület 637.763.290 Ft-ban határozza meg. (Intézményenkénti részletezése az 1. sz. mellékletben
található).”
10. §
(1) A Rendelet 1, 2, 3, 4, 5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5. sz. mellékletei lépnek.
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Polgár, 2018. október 25.

Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént
Polgár, 2018. október 26-án
dr. Váliné Antal Mária
címzetes főjegyző
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