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Egyek Nagyközség Önkormányzatának 8/2020.(III.03.) számú rendelete  

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2020.(II.13.) 

számú rendelet módosításáról 

 

Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 

és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának 

és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el: 

 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai  

1. § 

 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és végrehajtási rendeletéről szóló 

3/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3.§ helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„3.§ 

 

„3.§Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetése az alábbi: 

 

 

Bevételek mindösszesen: 2 293 178 294 Ft 

Kiadások mindösszesen: 2 293 178 294 Ft 

 

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:  

Költségvetési bevételek összesen: 2 042 615 282 Ft 

Költségvetési kiadások összesen:  2 267 549 493 Ft 

Költségvetési hiány:             224 934 211 Ft 

 

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: 

Előző évi költségvetési maradvány (várható): 153 313 195 Ft 

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:   10 353 836 Ft 

Belső finanszírozás egyenlege:                       142 959 359 Ft 

 

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: 

Hitelek bevételei:    97 249 817 Ft 

Hiteltörlesztés kiadásai: 15 274 965 Ft 

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 81 974 852 Ft 

 

 

 



 2 

 

 

Költségvetési bevételek 

2. § 

 

A Rendelet 4.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„4.§ (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei bevételi 

forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

(2) Az Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként az 1/1, 1/1)a, számú melléklet 

mutatja. 

 

(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását az 1/2. számú melléklet mutatja.” 

 

  

Költségvetési kiadások 

3. § 

 

A Rendelet 5.§ (6)-(8) (11) (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„5.§ (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint a 2. 

számú melléklet tartalmazza.  

 

(7) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.  

 

(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatinak teljesüléséről az előirányzat-

felhasználási ütemtervet a 4. számú melléklet mutatja.  

 

(11) Az önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 

előirányzatai mérlegrendszerben az 5. számú mellékletben kerülnek kimutatásra. 

 

(13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 6. számú melléklet tartalmazza.” 

 

 

 

Hatályba léptető és záró rendelkezések 

4. §. 

A Rendelet   

a 2, számú melléklete helyére e rendelet 1. számú melléklete, 

a 2.1 számú melléklete helyére e rendelet 1/1. számú melléklete, 

a 2./1)a számú mellékletei helyére e rendelet 1/1)a. számú melléklete, 

a 2/4 számú melléklete helyére e rendelet 1/2. számú melléklete, 
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a 6. számú melléklete helyére e rendelet 2. számú melléklete, 

a 7. számú melléklete helyére e rendelet 3. számú melléklete, 

az 8. számú melléklet helyére e rendelet 4. számú melléklete, 

a 10. számú melléklet helyére e rendelet 5. számú melléklete, 

a 13. számú melléklet helyére e rendelet 6. számú melléklete lép. 

 

 

(1) Ez a rendelet 2020. március 3.-án lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Egyek, 2020. március 3. 

 

 

________________________ 

Dr. Miluczky Attila 

polgármester 

________________________ 

Csepreginé Kocsis Nóra 

jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2020. március 3. 

 ________________________ 

Csepreginé Kocsis Nóra 

jegyző 
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Mellékletek 

 

 

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 1. § és a 2. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 

és költségvetési szervei bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti 

részletezettségben 

 

1/1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez az Egyek Nagyközség 

Önkormányzata bevételei 2020. évre 

 

1/1)a számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez az Egyek Nagyközség 

Önkormányzata bevételi kötelező feladatonként a 2020. évre 

 

1/2. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (3) bekezdéséhez az Egyek Nagyközség 

Önkormányzata feladatalapú támogatásai a 2020. évre 

 

2. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. §-ához az önkormányzat többéves kihatással 

járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban  

 

3. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. §-ához az önkormányzat összevont 

költségvetési kiadásokról és bevételekről, összevont mérlegrendszerben  

 

4. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. §-ához az önkormányzat 2020. évi előirányzat-

felhasználási ütemterve 

 

5. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. §-ához az önkormányzat  működési és 

felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2018. évi tényleges, 2019. évi várható és 

2020. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben 

 

6. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. §-ához az önkormányzat adósságot 

keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei  

 

 


