
 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. ( . ) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) és f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 

a) 2 110 167 026 Ft bevétellel, 

b) 2 110 167 026 Ft kiadással állapítja meg.” 

 

(2) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Ezen belül : 

a) költségvetési bevétel összege     1 013 638 046 Ft 

finanszírozási bevétel összege    1 096 528 980 Ft 

b) költségvetési kiadás összege       1 642 135 196 Ft 

finanszírozási kiadás összege         468 031 830 Ft.” 

 

(3) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A Képviselő-testület a 2 110 167 026 Ft költségvetési főösszeget bevételi forrásonként az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

a) Önkormányzat működési támogatásai   243 630 323 Ft 

b) Működési célú támogatások államháztartáson belül   19 317 836 Ft 

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül   74 900 000 Ft 

d) közhatalmi bevételek                499 100 000 Ft 

e) Működési bevételek     126 689 887 Ft 

f) Felhalmozási bevételek       50 000 000 Ft 

g) Finanszírozási bevételek                                              1 096 528 980 Ft 

A Képviselő-testület a 2 087 298 026 Ft költségvetési főösszeget kiadási forrásonként az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

a) Működési kiadások                                                        

        ezen belül: személyi juttatások                               372 042 083 Ft 

                            járulékok                                            69 613 087 Ft 

                            dologi kiadások                               339 729 270 Ft 

                            ellátottak pénzbeli juttatásai                5 200 000 Ft 

                            egyéb működési célú kiadások        348 942 201 Ft 

   ebből tartalék                          62 135 793 Ft 

b) Beruházások                                                                          428 930 048 Ft 

c) Felújítások                                                                     77 678 507 Ft 

d) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                    0 Ft 

e) Finanszírozási kiadások                                             468 031 830 Ft.” 



 

 

 

2. § 

 

Az R. 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(9) Az önkormányzat a kiadások között 62 135 793 Ft tartalékot állapít meg.  A tartalékkal 

való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.” 

 

3. § 

 

Az R. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) A Képviselő-testület valamennyi felsőfokú és az érettségi végzettségű köztisztviselő 

részére egységesen 20 % illetménykiegészítést állapít meg.” 

 

4. § 

 

Az R. 1-18. melléklete helyébe az e rendelet 1-18. melléklete lép.  

 

5. § 

 

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép 

hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) A 3. § 2020. október 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(3) A rendelet rendelkezéseit a 2020. évi költségvetési év egészére 2020. január 1. napjától 

érvényesen alkalmazni kell.  

 

 

Szada, 2020. ………… 

 

 

 

Pintér Lajos 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga 

jegyző 

 

  



 

 

Indokolás 

 

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza. Az 

Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos 

rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait 

felemelheti, illetve csökkentheti.  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) II. számú módosítására a 

korábbi módosítás óta eltelt időben hozott KT-határozatok hatásának érvényesítése, a központi 

költségvetési támogatás változásai, valamint a saját hatáskörű változások beépítése miatt kerül 

sor. A rendelet módosításával 2020. október 1-jétől az érettségi végzettségű köztisztviselők is 

20 %-os illetménykiegészítésre lesznek jogosultak.  

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Társadalmi-gazdasági hatása: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a 

költségvetési koncepciójában, vagyonhasznosítási koncepciójában megfogalmazott szociális, 

és település fejlesztési feladatok megvalósítását.  

 

Költségvetési hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdaság, költségvetési hatását 

az előterjesztés részletesen tartalmazza.  

 

Környezeti, egészségi következményei: A költségvetési rendeletben meghatározott 

előirányzat felhasználása a költségvetésben szereplő feladatok végrehajtását biztosítja. A 

költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségi következményei 

nincsenek. 

  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, 

számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok 

végrehajtásában többletfeladatokat jelent a Polgármesteri Hivatal számára. 

 

Egyéb hatása: nincs 

 

A rendelet megalkotását szükségessé teszik a Mötv. és az Áht. előírásai szerinti gazdálkodás 

biztosításához.  

 

A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, melynek 

következménye akár a központi költségvetési támogatás megvonása is lehet. 

 

 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi: rendelkezésre áll 

- szervezeti: rendelkezésre áll 

- tárgyi: rendelkezésre áll 

- pénzügyi: rendelkezésre áll  


