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Végegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
 

Végegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Végegyháza Község 
Önkormányzat Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
A rendelet hatálya kiterjed Végegyháza Község Önkormányzatára. 
 

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a költségvetési egyenleg 
 

2. § 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a költségvetési évben 

pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli: 
a) bevételi főösszegét  320 441 ezer forintban, 
b) kiadási főösszegét  320 441 ezer forintban 
állapítja meg. 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi költségvetési maradványának összegét 
147 081 ezer forintban állapítja meg. A Képviselő-testület az előző évi költségvetési 
maradvány összegét az általános tartalék előirányzatának növelésére, valamint a TOP 
és Magyar Falu Program pályázatai megvalósításának finanszírozására fordítja. 

(3) Végegyháza Község Önkormányzatának bevételei előirányzat-csoportok szerint: 
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:  92 015 ezer Ft; 

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft; 

c) Közhatalmi bevételek:       23 500 ezer Ft; 

d) Működési bevételek: 41 867 ezer Ft; 

e) Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft; 

f) Működési célú átvett pénzeszközök: 1 400 ezer Ft; 

 

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:      14 578 ezer Ft; 

 

h) pénzmaradvány: 147 081 ezer Ft. 

       Működési bevételek összesen: 320 441ezer Ft 

(4) Végegyháza Község Önkormányzatának kiadásai kiemelt előirányzatok szerint: 
a) Személyi juttatások: 68 845 ezer Ft; 

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó: 
10 245 ezer Ft; 
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c) Dologi kiadások:  51 199 ezer Ft; 

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 500 ezer Ft; 

e) Egyéb működési célú kiadások: 17 681 ezer Ft; 

f) Működési költségvetés:  155 470 ezer Ft 

g) Beruházások:    21 318 ezer Ft; 

h) Felújítások:  129 075 ezer Ft; 

i) Egyéb felhalmozási kiadások:      2 068 ezer Ft; 

j) Felhalmozási költségvetés:   152 461 ezer Ft 

        

 

 

  

 finanszírozási kiadások:   12 510 ezer Ft 

k) Költségvetési kiadások összesen: 320 441 ezer Ft. 

(5) A képviselő-testület a községi civil és egyéb szervezetek támogatás értékű kiadási 
előirányzatát 2.000 eFt-ban határozza meg. 

(6) A képviselő-testület a tartalék előirányzatát 6 085 eFt-ban határozza meg, 
melyből: 

általános tartalék:        6 085  eFt, 
        

(7) A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja 
magának. 

(8) Az önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait főbb jogcím-csoportonként a 
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(9) Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 
mérlegét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

(10) Az önkormányzat bevételi előirányzatának részletezését a rendelet 3. számú melléklete, 
a bevételeken belül az állami támogatások jogcím szerinti részletezését a rendelet 4. 
számú melléklete, kiadási előirányzatok kormányzati funkciók szerinti részletezését a 
rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 

(11) A kiadásokon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatának 
részletezését a rendelet 6. számú melléklete, az átadott pénzeszközök megbontását a 
rendelet 7. számú melléklete, a fejlesztési kiadások részletezését a rendelet 8. számú 
melléklete tartalmazza. 

 
3. § 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszám-előirányzatát 45 főben, a 

közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 27 főben állapítja meg a rendelet 9. számú 
melléklete szerint.  

(2) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 
10. számú melléklete tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatások előirányzatát a rendelet 11. számú 
melléklete tartalmazza. 
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4. § 
(1) A képviselő-testület a 2020. évre nem állapít meg olyan fejlesztési célt, amelyhez 

adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. 
(2) Az önkormányzat Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekttel rendelkezik. 
(3) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban 

a 13. számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
 

 
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
4. § 
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a 

számlavezető pénzintézetnél pénzintézeti lekötés útján kell hasznosítani. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi 

műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A 
polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad. 

(3) A költségvetési többlet (1) bekezdéstől eltérő felhasználásáról a képviselő-testület 
dönt. 

 
5. § 
Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja likviditási 
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 
 
 
6. § 
(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 

elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 
polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. A képviselő-
testület legalább félévenként – adott év június 30-i, illetve december 31-i hatállyal dönt 
a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.  

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, a 
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a negyedéves előirányzat 
módosítások között 300 ezer Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb 
esetekben az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, a 
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 

(3) A polgármester a (3) bekezdésben meghatározott eseteken túl 300 ezer Ft értékhatárig 
dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a 
képviselő-testületet. 
 

 
7. § 
A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja 
költségvetését.  
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5. Záró rendelkezések 

 
8. § 
E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-
jétől kell alkalmazni. 
 
Végegyháza, 2020. február 12. 
 
 

Vajda Norbert      Dudaszegné Dr. Lajos Tímea  
 polgármester          jegyző 
 
 
Záradék: 
Kihirdetve: 2020. február 13. 
 

  Dudaszegné Dr. Lajos Tímea 
                 jegyző 
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