
RENDELET TERVEZET 

 

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

. …./2020. (   ) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló   2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

 

Szigetcsép Községi 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 :  

 

 

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg 

 

1. § 

 

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 

költségvetéséről (továbbiakban: ”a rendelet”) 1. § (1), (2) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép. 

 

(1) Szigetcsép Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a 2020. évi 

költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési 

bevételek összegét - az egymás közötti finanszírozás összege (180.325 e Ft) nélkül 

727.962 e Ft-ban (együtt: 908.287 e Ft) állapítja meg.  

 

(2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, 

illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét - az egymás közötti finanszírozás 

összege (180.325 e Ft) nélkül 727.962 e Ft-ban (együtt: 908.287 e Ft) állapítja meg.  

 

 

Tárgyévi költségvetési hiány: 131.756 e Ft, melynek 

(1) belső fedezete (pénzmaradvány): 369.219 e Ft, 

(2) külső fedezete (értékpapír beváltás) 0 e Ft. 

 

Költségvetési bevételek 

 

2. § 

 

„a rendelet” 2. § (1), (2), (3), bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek. 

 

 

(1) A működési bevételek összege - az egymás közötti finanszírozás összege (180.325 e 

Ft) nélkül 288.507 e Ft (együtt: 468.832 e Ft), a felhalmozási bevétele összege pedig 

– az egymás közötti finanszírozás összege (0 e Ft) nélkül 439.455 e Ft (együtt: 439.455 

e Ft).  

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket intézményenként az 1/a-c. számú 

mellékletek tartalmazzák, az egymás közötti finanszírozás összegét a 9. sz. melléklet 

tartalmazza.  
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(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások, előirányzatait jogcímenként és 

intézményenként az 5. számú melléklet mutatja be.  

 

Költségvetési kiadások 

 

3. § 

 

”a rendelet” 3. § (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint változik: 

 

(1) Az önkormányzat 2020. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők 

szerint határozza meg:  

 

      nettó: 

működési kiadások előirányzata összesen:  735.279 e Ft. 554.954 e Ft. 

ebből:  

 - személyi juttatások: 154.744 e Ft. 

 - munkáltatót terhelő járulékok: 27.907 e Ft. 

 - dologi kiadások: 110.392 e Ft. 

 - ellátottak juttatásai: 9.000 e Ft. 

 - működési célú támogatás ÁH-on belül: 4.070 e Ft. 

 - működési célú támogatás ÁH-on kívül: 4.700 e Ft. 

 - tartalék, maradvány: 232.984 e Ft. 

 - állami előleg visszafizetése: 4.877 e Ft. 

 - Intézményi finanszírozás: 180.325 e Ft. 

 - Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadás: 6.280 e Ft. 

 

(2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiemelt működési 

kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet szerint fogadja el. 

  

4. § 

 

„a rendelet” 4. § (1), (2), (3), (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak összege összesen 173.008 e Ft, ebből 

egymás közötti finanszírozás 0 e Ft, a nettó 173.008 e Ft. 

 

 

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:  

 - beruházások előirányzata:  82.030 e Ft. 

 - felújítások, korszerűsítések: 90.798 e Ft. 

 - felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁH-on belül: 180 e Ft. 

 - felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-on kívül: 0 e Ft. 

 

(2) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 3. számú mellékletben foglaltak 

szerint állapítja meg.  
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(3) A képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásokat célonként a 7. számú mellékletben 

hagyja jóvá. 

 

(4)  A támogatás értékű kiadásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

 

Általános és céltartalékok 

 

 

5. § 

 

„ a rendelet” 6. § (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint változik: 

 

(1) Az önkormányzat 2020. évi összesített tartaléka  232.984 e Ft.  

 - működési tartaléka: 5.000 e Ft. 

 - fejlesztési tartaléka: 227.984 e Ft. 

 

(3) A cél- és általános tartalékok részletes összetételét a 8. számú melléklet mutatja be.  

 

 

6. § 

 

„ a rendelet” 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(1) Az önkormányzat 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről 

az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 10/a-c. számú mellékletek 

részletezik. 

 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

7. § 

  

 

(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba  

 

 (2) Ezen önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

Tóthné Kriszt Judit  sk.                                                           Katona Éva  sk. 

      polgármester                                                                         j e g y z ő 

 

 

 

 


