
Jászszentlászló Község Polgármesterének 

6/2020. (VI.4.) 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  77.139.000.- Ft-ban 

 Ezen belül: 

 a működési költségvetési bevételek összegét 855.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési kiadások összegét 76.677.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 462.000.- Ft-ban 

 a finanszírozási bevételek összegét 76.284.000.- Ft-ban 

 állapítja meg. 

   

 1.) Kiemelt bevételi előirányzatok  

   I. Működési költségvetés 

   a.) Működési bevételek 855 e Ft 

 

II.Finanszírozási bevételek 

b.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3.825 e Ft 

  

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok 

Működési költségvetés 

a.)Személyi juttatások 54.238 e Ft 

b.)Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 9.804 e Ft 

c.)Dologi kiadások 12.635 e Ft 
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Felhalmozási költségvetés 

a.)Beruházások 

aa.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 261 e Ft 

ab.) Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 99 e Ft 

ac.) Informatikai eszközök beszerzése 102 e Ft 

 

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 704.458.000 e Ft-ban 

  Ezen belül: 

 a működési költségvetési bevételek összegét 358.716.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési kiadások összegét 483.158.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 164.570.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 138.177.000.- Ft-ban 

 a finanszírozási bevételek összegét 181.172.000.- Ft-ban 

 a finanszírozási kiadások összegét 83.123.000.- Ft-ban 

 állapítja meg. 

 

 1.)Kiemelt bevételi előirányzatok 

 Működési költségvetés 

 a.)Működési célú támogatások áht-on belülről 287.797 e Ft 

 b.)Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft 

 c.)Közhatalmi bevételek 54.500 e Ft 

 d.)Működési bevételek                                                             16.419 e Ft 

  

 Felhalmozási költségvetés 

 a.)Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről 164.167 e Ft 

 

 Finanszírozási bevételek 

 a.)Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 180.227 e Ft 

 b.) Államháztartáson belüli megelőlegezés 945 e Ft 
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 2.) Kiemelt kiadási előirányzatok 

     Működési költségvetés 

   c.) Dologi kiadások 49.606 e Ft 

   e.) Egyéb működési célú támogatások 

    ea.) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 221.494 e Ft 

    eb.) Egyéb működési célú tám. áht-on kívülre 8.911 e Ft 

    ec.) Tartalék: általános tartalék 63.527 e Ft 

                                                    céltartalék                                                67.131 e Ft 

 

   Felhalmozási költségvetés 

    a.) Beruházások   

     aa.) Ingatlanok beszerzése, létesítése 58.616 e Ft 

     ac.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 5.455 e Ft 

     ad.) Beruházási ÁFA 17.254 e Ft 

    b.) Felújítások  

     ba.) Ingatlanok felújítása 39.887 e Ft 

     bb.) Felújítási ÁFA 10.768 e Ft 

 

    Finanszírozási kiadások 

a.)Belföldi finanszírozás kiadásai 

    aa.) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 10.664 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 kihirdetését követő  napon lép hatályba. 

 

Jászszentlászló, 2020. június 4. 

 

 

 

   Nagy András  Valentovics Beáta 

   polgármester jegyző 

 

Záradék:  

Rendelet kihirdetve: 2020. június 4. 

 

 

 

           Valentovics Beáta 

               jegyző  


