
NEMESKOCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

 

    5/2020.(X.28.) önkormányzati rendelete 

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.06.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

     

 

Nemeskocs Község Önkormányzatának 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: 

 

1.§ 

A 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.06.) önkormányzati rendelet ( a 

továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2.§ 

 

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési 

egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.  

 

Bevételek Kiadások Egyenleg 

Költségvetési bevételek  25 262.577 Költségvetési kiadások 54 400 616 

Költségvetési 

egyenleg - 29 138 039 

Költségvetési hiány belső 

finanszírozása 

29 818 186 

          29 818 186 

Ebből: Működési pénzmaradvány 29 818 186         

            Felhalmozási pénzmaradvány 0         

Költségvetési hiány külső 

finanszírozása (finanszírozási 

bevételek) 0 Finanszírozási kiadások 680 147      -680 147 

Ebből: Működési hitel felvétel 0 

Ebből: Működési hitel 

törlesztés      

            Felhalmozási hitel felvétel 0 Felhalmozási hitel törlesztés 0     

Bevételek főösszege 55 080 763 Kiadások főösszege     55 080 763   0 

 

 2.§ 

 

A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3.§ 

 

(1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből 

 

a) működési célokat szolgáló forrás 48 639 037 Ft 

b) felhalmozási célú bevétel 6 441 726 Ft 

 

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint: 
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a) működési bevétel 107 536 Ft 

b) közhatalmi bevételek 500 464 Ft 

c) működési célú támogatás államháztartáson belül 18 212 851 Ft 

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft 

e) felhalmozási bevételek  0 Ft 

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 683 026 Ft 

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök  758 700 Ft 

h) finanszírozási bevételek 29 818 186 Ft 

 

 

3.§ 

 

A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5.§ 

 

(1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza. 

(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből 

 

a) működési, fenntartási kiadásokra 54 196 251 Ft-ot 

b) felhalmozási kiadásokra  884 512 Ft-ot 

 

biztosít.” 

4.§ 

 

A rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § 

 

(1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások 

kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

a) személyi juttatások 8 547 530 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok 1 432 134 Ft 

c) dologi kiadások 4 600 000 Ft 

d) egyéb működési kiadások 2 314 469 Ft 

e) ellátottak pénzbeli támogatása  2 040 000 Ft 

f) finanszírozási kiadás  680 147 Ft 

g) tartalék 34 581 971 Ft 

 

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet 

részletezi. „ 

 

5.§ 

 

A rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7. § 
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(1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt 

előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

a) beruházások 384 512 Ft 

 - ebből ÁFA 82 849 Ft  

b) felújítások 0 Ft 

- ebből ÁFA  0 Ft 

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 500 000 Ft 

 

 

6.§ 

 

A rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8. § 

 

Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi 

többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 34 581 971 Ft összegű működési 

általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.” 

 

7.§ 

 

A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„9.§ 

 

A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 10. mellékletben 

kimutatottak szerint veszi tudomásul. „ 

 

8.§ 

 

A rendelet 1-10. mellékletei helyébe e rendelet 1-10. mellékletei lépnek. 

 

9.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Nemeskocs, 2020. október 27. 

 

László Ervin        Farkas Gábor  

 polgármester             jegyző    

     
 

Kihirdetve: Nemeskocs, 2020. október 28.                              

              Farkas Gábor 

                       jegyző 


