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BEKECS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

7/2020.(VII.3.) rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.11.) rendelet 

módosításáról 
 

1. § 
 

A 2019.01.01.01 .- 2019.12.31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, 

átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 

költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított  
 

Költségvetési bevételét 

 

58.902.615,- Ft-tal 

 
Költségvetési kiadását 

 

58.902.615,- Ft-tal 

 
Finanszírozási bevételét 

 

                0,- Ft-tal 

Finanszírozási kiadását                 0,- Ft-tal 

módosítja  az önkormányzat 2019. évi költségvetését. 

 

2. § 
 

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését: 

484.114.376,- Ft Költségvetési bevétellel 

842.147.557,- Ft Költségvetési kiadással 

-358.033.181,- Ft 

-99.658.248,-Ft 

-258.374.933,- Ft 

Költségvetési egyenleggel 

- ebből  működési (hiány,többlet) 

             felhalmozási (hiány,többlet) 
 

364.640.204,- Ft Finanszírozási  bevétellel 

6.607.023,-.Ft Finanszírozási  kiadással 

358.033.181,-Ft 
 

Finanszírozási  egyenleggel         

 

a bevételek és kiadások főösszegét 848.754.580,-Ft-ban állapítja meg.  

 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza 

meg a képviselő-testület. 

 

(3) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként 

vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. 

mellékletek szerint állapítja meg. 
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3. § 
 

 

A költségvetési rendelet módosításának részletezése 
 

(1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 

bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1.1. 

melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 

1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület. 

(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai 

mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

(6) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet 

részletezi.       

(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 

beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. 

melléklet szerint részletezi. 

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 

önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

(10) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) 

hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám 

előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, 

feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, 

államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5.2., 5.2.1. mellékletek szerint határozza 

meg a képviselő-testület. 

(11) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 3.004.909,-Ft általános, 0,- 

Ft céltartalékot állapít meg a képviselő-testület. 

 

4. § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

      Bodnár Jánosné                        dr. Bodnár László sk. 

      jegyző  nevében és megbízásából:                             polgármester 

     

    Barta Csilla sk. 

    ügyintéző 

 


