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CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

 

8/2020./VI.05./ önkormányzati rendelete 

Celldömölk Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020./II.13./ 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- 

és hatáskörében eljárva Celldömölk Város Önkormányzata Polgármestere a 2020. évi 

költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el: 

 
 

1. § 

 

Celldömölk Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020./II.13./ 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

 

„2. § Az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét a 

polgármester alábbiak szerint állapítja meg:  

      adatok ezer Ft-ban 

Bevételek Kiadások Egyenleg 

Költségvetési bevételek 3.161.040 Költségvetési kiadások 3.764.703 

Költség-

vetési 

egyenleg -603.663 

Költségvetési hiány belső 

finanszírozása 588.993       

Ebből: Működési maradvány 239.456       

            Felhalmozási maradvány 349.537       
Költségvetési hiány külső 

finanszírozása (finanszírozási 

bevételek) 24.495 Finanszírozási kiadások 9.825    

Ebből: Működési hitel felvétel 24.495 

Ebből: Működési hitel 

törlesztés 0    

Felhalmozási hitel felvétel 0 

Felhalmozási hitel 

törlesztés 9.825    

Bevételek főösszege 3.774.528 Kiadások főösszege 3.774.528    

 „ 
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2. § 

 

(1) A rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

 

a) működési célokat szolgáló forrás 2.099.554 e Ft           e Ft 

b) felhalmozási célú bevétel 1.061.486 e Ft 

c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 588.993 e Ft 

d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele)  24.495 e Ft.” 

 

 

(2) A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint: 

 

a) Költségvetési támogatások 789.823 e Ft 

b) működési célú támogatásértékű bevétel 44.245 e Ft 

c) sajátos működési bevételek 776.500 e Ft 

d) működési bevételek 481.796 e Ft 

e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel  10.865 e Ft 

f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.016.751 e Ft 

g) kölcsön visszatérülése   40.890 e Ft 

h) működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 100 e Ft.” 

 

3. § 

 

A rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A 2. §- ban meghatározott kiadási főösszegből a polgármester  

 

a) működési, fenntartási kiadásokra 1.985.779 e Ft-ot 

b) felhalmozási kiadásokra 1.778.924 e Ft-ot 

c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-ot 

biztosít.” 

 

4. § 

 

Az 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A polgármester a 4. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások 

kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiakban hagyja jóvá:  
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a) személyi juttatások 413.778 e Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 73.896 e Ft 

c) dologi kiadások 570.014 e Ft 

d) működési célú pénzeszközátadás 127.113 e Ft 

e) támogatásértékű működési kiadás 746.862 e Ft 

f) ellátottak juttatásai 22.770 e Ft 

g) elvonások és befizetések 31.346 e Ft” 

 

 

5. § 

 

A rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(1) A polgármester a 4. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt 

előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

a) beruházások 1.582.871 e Ft           

b) felújítások 143.023 e Ft 

c) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 26.454 e Ft 

d) fejlesztési tartalék 26.576 e Ft.” 

 

 

6. § 

 

(1) A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 

 

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 

 

(5)  A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 

 

(6) A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. 

 

(7) A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. 

 

(8) A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. 

 

(9) A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép. 

 

(10) A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép. 

 

(11) A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép. 
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(12) A rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép. 

 

 

 

 

 
 

II. Záró rendelkezések 

 

 

7. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Celldömölk, 2020. június 4. 

 

 

 

 

 Farkas Gábor Fehér László 

 jegyző polgármester 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2020. június 5. 

 

 

 

  Farkas Gábor 

  jegyző 

 


