
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

13/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Jászszentlászló Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 

26. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 

Korm. rendelet 29. §. (3). alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

5/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja 

 

1.§. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R.) 3. §. (2) bekezdése helyébe a következő lép: 

 

          3.§.(2) Jászszentlászló Község Önkormányzata a Jászszentlászlói Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetésének 

             2020. évi bevételi és kiadási főösszegét  79.686.000.- Ft-ban 

 Ezen belül: 

 a működési költségvetési bevételek összegét 855.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési kiadások összegét 78.511.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 1.175.000.- Ft-ban 

 a finanszírozási bevételek összegét 78.831.000.- Ft-ban 

 állapítja meg. 

   

 1.) Kiemelt bevételi előirányzatok  

II.Finanszírozási bevételek 

a.) Intézményfinanszírozás 75.006 e Ft 

  

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok 

Működési költségvetés 

a.)Személyi juttatások 57.236 e Ft 

b.)Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 10.297 e Ft 

c.)Dologi kiadások 10.978 e Ft 

 

Felhalmozási költségvetés 

a.)Beruházások 

aa.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 408 e Ft 

ab.) Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 249 e Ft 

ac.) Informatikai eszközök beszerzése 518 e Ft 
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2.§. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban R.) 3. §. (3) bekezdése helyébe a következő lép: 

 

 3.§.(3) Jászszentlászló Község Önkormányzata a nem intézményi keretek között 

ellátott feladatok költségvetésének 

   2020. évi bevételi és kiadási főösszegét 808.822.000 e Ft-ban 

  Ezen belül: 

 a működési költségvetési bevételek összegét 390.837.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési kiadások összegét 558.552.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 236.813.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 164.600.000.- Ft-ban 

 a finanszírozási bevételek összegét 181.172.000.- Ft-ban 

 a finanszírozási kiadások összegét 85.670.000.- Ft-ban 

 állapítja meg. 

 

 1.)Kiemelt bevételi előirányzatok 

 Működési költségvetés 

 a.)Működési célú támogatások áht-on belülről 318.693 e Ft 

 d.)Működési bevételek 17.644 e Ft 

 

 Felhalmozási költségvetés 

 a.)Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről 227.790 e Ft 

 b.)Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9.023 e Ft 

 

 2.) Kiemelt kiadási előirányzatok 

     Működési költségvetés 

   a.) Személyi juttatások 56.411 e Ft 

   b.) Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 8.900 e Ft 

   c.) Dologi kiadások 58.259 e Ft 

   e.) Egyéb működési célú támogatások 

    ea.) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 229.797 e Ft 

    eb.) Egyéb működési célú tám. áht-on kívülre 11.442 e Ft 

    ec.) Tartalék: általános tartalék 118.842 e Ft 

                                                         céltartalék                                                  71.631 e Ft 
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   Felhalmozási költségvetés 

a.) Beruházások  

 

         aa.) Ingatlanok beszerzése, létesítése

 58.703 e Ft 

     ac.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 4.905 e Ft 

     ad.) Beruházási ÁFA 17.127 e Ft 

 

    b.) Felújítások  

     ba.) Ingatlanok felújítása 60.986 e Ft 

     bb.) Felújítási ÁFA 16.466 e Ft 

 

    c.) Egyéb felhalmozási kiadások 

     ca.) Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülre 1.169 e Ft 

     cb.) Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on kívülre 4.726 e Ft 

 

    Finanszírozási kiadások 

a.) Belföldi finanszírozás kiadásai 

    ab.)Intézményfinanszírozás 75.006 e Ft 

 

3. §. A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

4. §. A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

5. §. A R. a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

Jászszentlászló, 2020. december 18. 

 

 

 

   Nagy András  Valentovics Beáta 

   polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 

Rendelet kihirdetve 2020. december 18. 

 

 

 

 

     Valentovics Beáta  

     jegyző  


