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Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete 

az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

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

bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

. 

 

1. § Az Apátistvánfalva Község 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.)  

Önkormányzati Rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 173 913 570 Ft-ban, azaz egyszázhetvenhárommillió 

kilencszáztizenháromezer ötszázhetven forintban, 

b) bevételi főösszegét 173 913 570 Ft-ban, azaz egyszázhetvenhárommillió 

kilencszáztizenháromezer ötszázhetven forintban, 

 állapítja meg. 

 

(2) A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet, a 2020. évi összevont mérleget 

működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza. 

 

 (3) Az Önkormányzat költségvetésének működési kiadásait, annak forrásait a 3. melléklet 

tartalmazza. 

 

(4) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi főösszegét, és a bevételi jogcímek összegét a 

rendelet 5. melléklete szerint határozza meg. Az állami támogatásokat a 6. melléklet 

részletezi. 

 

(5) A költségvetésben a beruházások és felújítások kiadásait a 4. melléklet feladatonként és 

kiemelt előirányzatonként mutatja be. 

 

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegeit a 13. melléklet tartalmazza.  

 

(7) Az Önkormányzat hitelterheit a 9. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat a 11. 

melléklet, az Önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 8. melléklet mutatja. 
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(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét a 7. mellékletben 

részletezetteknek megfelelően határozza meg. 

 

(9) Apátistvánfalva Község Önkormányzat által nyújtott 2020. évi közvetett támogatások 

összegeit a 12. melléklet mutatja be. 

 

(10) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat 

felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza” 

 

 

2. § A Rendelet 3. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg 

forrásait és azok összegét - a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján - az 

alábbiak szerint határozza meg: 

(2) Működési bevételek      40 899 112 Ft 

a) intézményi működési bevételek:       1 983 740 Ft,  

   b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele     4 370 000 Ft 

c) Működési támogatások:      31 087 757 Ft 

d) Egyéb működési bevételek:       3 457 615 Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek                       65 126 791 Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek         0 Ft 

b) Felhalmozási támogatások    52 078 457 Ft 

c) Egyéb felhalmozási bevételek    13 048 334 Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat.  igénybevét.         0 Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:   106 025 903 Ft 

(6) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a kötelező feladatok bevételei                   106 025 903  Ft, 

 

(7) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) működési bevételek:                               40 899 112 Ft, 

b) felhalmozási bevételek:                          65 126 791 Ft. 

  

(8) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételét 

 az előző évek maradvány igénybevétele jelenti a következők szerint: 

      a) működési maradvány                      23 973 719 Ft 

      b) felhalmozási maradvány                  43 913 948 Ft. 

        

(9) Finanszírozási bevételek előirányzat összesen: 67 887 667 Ft” 

 

 

3. § A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„4. § A Képviselő-testület Apátistvánfalva Községi Önkormányzat kiadási főösszegén belül: 
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      a) működési kiadások előirányzatra                           65 825 453 Ft-ot  

      b) felhalmozási kiadások előirányzatra                  87 922 852 Ft-ot 

      c) támogatások, kölcsönök nyújtására                                                    0 Ft-ot 

      d) pénzforgalom nélküli kiadásokra                                 0 Ft-ot 

      e) finanszírozási kiadásokra                                           1 243 510 Ft-ot 

határoz meg.” 

      

4. § A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„5.§ (1) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

   Működési kiadások: 

a) személyi juttatások előirányzata     10 824 212 Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata             2 002 280 Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata        39 261 888 Ft, 

d) egyéb működési kiadásra         12 237 073 Ft, ebből 

da) egyéb műk. c. támog.áh-n belülre                    11 887 073 Ft 

db) egyéb műk.  c. támog.áh-n kívülre        350 000 Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata              1 500 000 Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:             65 825 453 Ft. 

.       

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül önkormányzat esetén a kiemelt 

előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza. 

 

 (3) A 4. § b) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők 

   Felhalmozási kiadások: 

   a) beruházási kiadások előirányzata                    81 918 347 Ft 

   b) felújítási kiadások előirányzata                        6 004 505 Ft    

   c ) egyéb felhalmozási c.kiadások                                     0 Ft  

   d) felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                              87 922 852  Ft        

       

(4) A 4. § b) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a 4. 

melléklet tartalmazza. 

 

 (5) A 4. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

   a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra 18 921 755 Ft általános 

tartalékot képez . 

   b) a Képviselő-testület működési céltartalékot NEM képez. 

 

(6) A 4. § e) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzat a következő 

   Finanszírozási kiadások: 

a) Államháztartáson belüli megelőlegezés             1 243 510 Ft       

   b)  Finanszírozási kiadások előirányzat összesen:                      1 243 510 Ft” 
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5. § A Rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 2020. január 1-jén 2 fő teljes, 1 

fő részmunkaidőben és 3 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatottban rögzíti.   

(2) Az önkormányzat jelen rendelet 7. mellékletében jóváhagyott létszámkerete nem léphető 

túl. 

(3) A képviselő-testület 2020. évre a Szentgotthárdi Közös Önkormányzat Hivatalában 

foglalkoztatottak létszámát 2 fő köztisztviselő alkalmazásában határozza meg.” 

  

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

                       Fodor Sándor                                Dr. Dancsecs Zsolt 

               polgármester                    jegyző 

 

 

Ezt a rendeletet Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 15-

i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: 2020. július 16. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 

 

 

 

 

 


