DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2020 (IX.25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ
3/2020. ( II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Dunaegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„ 2.§ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési
kiadási és bevételi főösszegét 268.271.349 forintban állapítja meg. A bevételi és kiadási főösszeg
előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. sz. melléklet szerint határozza meg.”
2. §.
A R. 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a.) működési célú támogatások áh-n belülről
b.) felhalmozási célú támogatások áh-n belülről
c.) közhatalmi bevételek
d). működési bevételek
e.) felhalmozási bevételek
f.) működési célú átvett
g.) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
i.) felhalmozási célú. pénzmaradvány
j.) működési célú pénzmaradvány
k.) finanszírozási bevétel
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a.) a kötelező feladatok bevételei: 268.271.349 Ft,
b.) önként vállalt feladatok bevételei:0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a.) működési bevételek: 165.027.892 Ft,
b.) felhalmozási bevételek: 0 Ft.”

123.812.396 Ft
0 Ft
30.000.000 Ft
11.215..496 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
21.254.853 Ft
46.432.907 Ft
35.555.697 Ft

3. §.
A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
202.282.014 Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
54.838.963 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
7.748.761 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
72.433.337 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
10.159.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
57.101.953 Ft
b) felhalmozási költségvetés
ba ) beruházások,
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások
c) megelőlegezés
d) finanszírozási kiadás

27.457.187 Ft
1.409.490 Ft
20.654.853 Ft
5.392.844 Ft
2.976.451 Ft
35.555.697 Ft.”

4. §.
A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5. §.
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szilágyi István
polgármester

Storchné Somogyi Eszter
jegyző

A rendelet 2020. szeptember 25. napján kihirdetésre került.

Storchné Somogyi Eszter
jegyző

