
 

 

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 kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) 

pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 

1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 

 

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) 1 986 415 718 Ft bevétellel, 

b) 1 986 415 718 Ft kiadással állapítja meg.” 

 

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

 

„Ezen belül : 

a) költségvetési bevétel összege       994 980 020 Ft 

finanszírozási bevétel összege      991 435 698 Ft 

b) költségvetési kiadás összege      1 572 016 990 Ft 

finanszírozási kiadás összege       414 398 728 Ft.” 

 

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

 

„A Képviselő-testület az 1 986 415 718 Ft költségvetési főösszeget bevételi forrásonként az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

a) Önkormányzat működési támogatásai    227 606 715 Ft 

b) Működési célú támogatások államháztartáson belül      16 680 000 Ft 

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül   74 900 000 Ft 

d) közhatalmi bevételek               499 100 000 Ft 

e) Működési bevételek       126 693 305 Ft 

f) Felhalmozási bevételek        50 000 000 Ft 

g) Finanszírozási bevételek                                                      991 435 698 Ft 

 

A Képviselő-testület az 1 986 415 718 forint költségvetési főösszeget kiadási forrásonként 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) Működési kiadások                                                        

        ezen belül: személyi juttatások                                 328 121 733 Ft 

                            járulékok                                                  64 448 506 Ft 

                            dologi kiadások                                      312 893 737 Ft 

                            ellátottak pénzbeli juttatásai                      5 200 000 Ft 

                            egyéb működési célú kiadások              379 417 268 Ft 

   ebből tartalék                                257 218 481 Ft 

b) Beruházások                                                                      468 880 746 Ft 

c) Felújítások                                                                             13 055 000 Ft 



 

 

d) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                  0 Ft 

e) Finanszírozási kiadások                                                  414 398 728 Ft.” 

 

2. § 

 

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

 

„(9) Az önkormányzat a kiadások között 257 218 481 Ft általános tartalékot állapít meg.  A 

tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.” 

 

3. § 

 

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

 

„(7) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2020. évben 

597 962 Ft összegben határozza meg.” 

 

4. §  

 

A R. 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(9) A Képviselő-testület a polgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 225/H. §-a alapján 2020. évben négy havi illetményének megfelelő összegű 

jutalmat állapít meg, melyből  

a) kettő havi illetményének megfelelő összegű jutalom az előző évi zárszámadásról szóló 

önkormányzati rendelet hatályba lépésekor, 

b) kettő havi illetményének megfelelő összegű jutalom a 2020. évi közmeghallgatást 

követően 

fizethető ki.” 

A Képviselő-testület - a polgármester 2020. évi teljesítményét figyelembe véve - további kettő 

havi illetményének megfelelő összegű jutalom kifizetéséről a 2021. évi költségvetési koncepció 

tárgyalásakor dönt.”  

 

5. § 

 

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

 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

(2) 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 

 



 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 


