
Ófi'Heák közrég Öntornányzitt Xépviselő-lestületén€k
2/2020.(Iu.4.) öIkormányzAti reDdelete

Nz önkormányzlt 2020' évi költsógv€tesérő|
módositÁsokkal egyiitt egységB.z€rkezetbe foglalva

Ólóldeák község ÖÍIomán}zatának Képviselő_teslülete u AlaplöNény 32' cikk
(2) bekerdésébcn meghalározott eredeti jogalkolói hatáskörébcn, ü Alaplönény
32' cikk (l) bekeznés 0 pontjában megha!ározott fcladatkórébeh eljárva a
kővelke7óket rendcli él'

A rende|et hatályt

l. s A rendelethalálya kiter]ed Ólóldcák Község Önkormány,alára.

2. $ A Képviseló teslülel a2 állanrháztat1áÍól szóló 20] l. évi cXcV.lödény (a
továbbiakban Ahl.) 23 li (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alap.'án a
költségvetés táblarendszerét e rendelet rellékletei szer'nt alakitja kj és hagyja
jóvá 20l9' évre'

3.s Ófijldeák Község Önkományzat képviselő'tcstiilele . kÖkségvetési
címr€ndjét 2020' évrc u l' mel1ék1etben foglaltak szerinl határozza meg'

A költségveaés bevételeiDek és kiadásáin'k főösszege,
kölGégtetési egyenleg

t4. s. A Képviselő_teíülel az önkomány2al 2020' évi köItséFvetése

a.) bevétclei fő összegét| 95 567 e Ft' ban
b') kiadási fő összegét: 95 567 e Ft_ baD

állapitja meg

'5. s (l) A képviselő testiilel az 4' $ _ban megbalározotl fóösszc8eken belúli ft'bb
clőirányzal csoportok öszegél:

a.) a múködési célú bevétel 50 433 e Ft
b.) a felhalmozási célú bevétcl 0 Ft
c.) finanszírcási bevétel 'l5 l35 e Ft
d.) a múkódési célú kiadás 89 l37 e Ft
e') a felhalmozási célú kiadás 5 85l . Fr
í]) finanszirozási kiadások 574 2r7 óss,egben állapítia mcg.



r(2) A képviselö testiilet az (l) bckezdés d') pontjában megbatáÍozon működési
célü kiadási Íi'össregen bclülikiemelt előirányzatait _ mÍiködési köllségletésél

a') a személyije1legú kiadások
b') a nunkaadókat terhelőjáruIékok

és szociális ho,,ájáruIási adó
c.) a dolo8ijellegű kiadások
d.) e1látonák pfl zbe1i jultat]ásai
e.) egyéb míikijdési célú kiadások

a') intéanényi beruh'ások:
b) felúj ilások:
c') e8yéb felhalmozási kiadások
(felhalmozási cé1ú pénzeszközáladás):

25 753 e Ft

4l3t eIt
20 540 e Ft
2 ló7 000 rt

5s4óe Ft
305 e Fl

5 e Ftösszegben állapitja meg'

1(3) A képviselő_lestiilet a, (l) bekezdés d.) pontjában meghalározotl
fchalmoási célú kiadásait fclhalmozáí köllségvetését:

(4) A képviselő_tesíilet az (I) bekezdés c') poítiában
fi nanszirozási kiadásaii finanszirozási költségvetését:

a') finanszíÍozási kiadás Áhl. m€gelőleeezés 574 2l7 Ft

5ó. 
s (])A képviselő'lestület az önkomány2al 2020. évi kö|tségvetési beYételeit

kienelt elóirányzltonként a l' melléklet szerint állapítia mcg'

Azönkormányzal köllség!e!ési betélelei

(2) A 2. nellékletbén (*_g!l) megi€lölt bevét€|ek részletezését

a') á 2/l. me|lék]€t: a he1yi ónkományzalok áhalános múkÖdésének és á8azati
feladatainak ámoAatásál'

b') a 2/2. nelléldet; a Bevétclck részleleá táblázatál



Áz iiDkormányzat kö1(3égvetési kitdásti

67. s (l) A képviselő_testúlel az önkormányzat kildásli előirínyzatált
kiadások ]'ijóss2esitó és lét'zámk€retét a 2' melléklet szerint állapí|ja mcg.

(2) Az önkormányzat felnditoDkénti kiadásdnak címenkénti. ezen belül
dcim€nkénti kiemelt €lóirányzttti( a ]/l. melléklel laíalmazza'

(]) Az ellá(ottlk pénzbeli juttatáslit szociálpolitjkai jultatások _ a 3/2
melIéklet sze.inr állaPitja meg.

(4) A pénz€szközátadásoka| társadalmi szeNek rímogatásai. véglegesen
alódon nén/e./ko/ol_ d '1 ]' melléklel ./ennl hagyjd jo\ á'

](5) A képviselő'testiilel fe|hllmozási ki.dásait beruházások, lelúj ilások. egyéb
felhalmo,ási kiadások (felhalmozási célú pélzeszkÓáladás) részletezésben; ].
számú melléklel 1aíalmazza'

(ó) A meuékleteken 
'z ónkormányz.t önként vá|ltll íeladitti * _gal vannak

jelölve'

'8. $ A képviselő_lestijlet a működési és fe|hálmozási cé|ú bevételi és kjadási
előirányzatokát mór|egszeÍűen. egymástól elhjlónítetten a finanszirozási
múveleleket is figyelembe Véve az 4' mel]éklet sze.int hagyja jóvá'

9. s Az önkományzahak nincs tóbb éves kihátíssal járó feladtt! (adósságot
keIelkeztelő ügylete, kezesé8vál1aIásból fennálló kótelezensé8e)

l0. $ A kepviselő testijlet az év várható bevéleli és kiadási előiÍányzatainak
leljesüléséÍől készitett €lőlrányzlt felh.sználási ütemtenel a ó' melléklet
szennt álIapilja meg'

ll.0 (l) A köllségvctési évben a2 ölkormányzatn.k nincs oly!' íej|esztési
céljá. ln.lynek megvalóílásÁhoz a Ma8yarország gazdasági stabilitásáról
szóIó 20l]' évi Cxclv' TöNéíy (a továbbiákban: st'bilitási Tv.) 3. s (r)
be}ezdé\e !7erinti adós'ágot kelelke'l€io ü$lel lálna szüklégessé.

12. $ Az önkonnány,ahak európli uniós forÍásból finansziroett
támogalásból m€gvalósüló áthúzódó projektjei: f, FoP l.5'3+ f, FoP 3.9.2



13. $ A képviselő'Íestijlet közve!éat támogatásokll ném á|liPított me8,
költségv€tés rendeletnek íincs erc vonatkozó mellékletc.

Köllségvetési létszáInkerct

15. { (l) A Képviseló'lestület a ónkonnán}zal lélszámkcr€tét ] főben állaPitja

(2) a közfogl.|koztttotbk te|jes nunkáidőreszámított év€s létszámkeretét 15
ftjbcn állapítja meg'

A bevélelekés kiadásk köziitti egy€nsúly megteremtéséhez szükséges
intézkedése\ a hltelnűve|etekkeI klpcsolitos ba!ískörök

1ó. s 1l) A bevételi löbblel felhas,nálásáról. iuetve a költségvelési hiány
fedezetének módjáról a Képviselö tesrijlel dönt'

2) A köllségvetési hiány fiíanszirozására az előző évek
önloÍÍnan)/al .öbblelbe\elelel. Tutddé' megór/e\el
l;mo8alá5' álmene.lleg'olyó'/ámldhilei has.ndlhalo fel

l]' A/ elö^ é\i _ lesrulel állal lo\ahc$on pén/malaJ\án) 6.\/esé!el d/
önkomÜy/al a ldlrégtel..l mödosfua. a7l d hijny c.ol'kenle'e;e h4/;|" l(l

(4) A költsé8velési e8yenhg alaku]ását a képvjseló_testij]et fokozott figyeIemmc]
kjsén, és szükreg ese|én e8yenleglavitó intézkedéseke tesz javaslalol' ;ellyel óv
közben módosíásra kerülhet az önkományzat költsé8vetési .endelete.

(5) A képviseIő'testület a, idei8lenesen felesl€gessé vák pénzeszköZeil
Pén/lnle/ell pén/lekole. ul|Jn hasmosilhdJa. enékpapin \a.álolhalJ7
on}'orman)/al td$otrende]elebcn s/abályÚ/olldk 5zelnl

(6) A hitelműveletekkcI kápcsolal,os va]amcnnyi hatásköÍ a képviseló_leíülel
syakorolja.

szol8áló kiegésritő

Rr' Makói !'iókja

(7) Az ölkormányral és kökségvetési szeíei hitelmúveleteit
vczetésél az országos TakáÍékpélzÍáÍ és Kcreskedelni Bank



Az önkormányzáti költségvetés végrehajtÁsávtl klpcsolátos rendelkezések

17. $ (l) A, éves költségvetés vé8reha]tásá&t' a gazdálkodás jogszerűségééfi. a
lakarékosság érvénycsitéséért. a bevételek növelésóéí ' alapfciadatok serclmc
nél*ül a kóllségvetési s7efu vezetője felelős.

(2) A köhségvetési szen ezen rcndcletlel felhablmazást kap a bevél€lek
beszedésé.e. kiadások teljesitésérc. . jóváhagyott elóirányzalon be1úl köteles
gazdálkodni'

(3) A költségvetési szeNnél a lervezctl bevélelek elmaradása nem vonja
automatikusln maga után a köllségvetósi támo8atisok növekedését' Anennviben
o lene/e bc!élelel nem lol)nak b.' J lene/etl lidddsok nem lclre.llhe'.l'

4) A költségvelési szeN ki2áróla8 a képviseló'testiilel előzeles jóváhagyásával
n}uilhal he pálya/JlokaÍ abban a/ eselben. ha J ral)/dtlal meg!alo.ul; leladJl
kólÉtsvetesi lobb]cnámoeala\1 igen!el'

(5) A Képviselő'testület a gMdálkodás vitelének folyamatos bizlosjlása
é.dekében felhalalmazza a polgármeslert u e]őiráDyzal felhasználási ülemlentól

(ó) Az önkoÍrnán}zat Íjnanszírozása á lin szírcrásiteN alapján töíénik

l8. s tt) n. öíkornínyzat bevételi és kiadási előininyzalai évközben

(2) A költsé€r.etési rendeletmódositás a Képviselóresdjlet kizárcla8os hatásköre'

(]) Ha évkőzben az országgÉlés, a kormány, iuelle valmely költsó8vetési
fcjezel vagy elkülönített á1lami pénzalap az önkormányzal 

'ánára
pótelőinínyzatot biztosí' arÍól a Pol8ámester a Képliselő_lestijletet tájékoaahi
köteles, legalább negyedévenle' A Képviselőlestülct legalább felévenként. ós .
beszánrolót megelőzö képviselőtestiileli ülésig dönt a költsé8velési Íendelelének
póte1óirányzalok szerinli módosításáról'

(4) Kiemelt előirányatok (személyi jellegli kiadások. nrunkaadót terhcló
jáíulékok' dologi kiadások. felhalftorási kiadások. euátotrak pénzbcli ju|tatása.
áladott pénzcszkö2ök) közötti átcsoportoSításm a képvseló_tcstiilet jogosult'

19.'s A önkomány,alj biztos kircndelésére, megbízásá.a a löltsé8ek viSelésérc
az Avr. ]]ó_il8 $ _aiban íoglaltak e irányadók'



20. s A7 ónkományzat pénzmaÍadványál u önkomály7at a záBámadási
rendeletével hagyja jóvá.

záró reDdelk€zések

2l. $ (l) E .erdeler a kihirdelését kövelő napon lép hátályba, de rcndelkezéseit

simonné sinkó f,rika sk.

záradék A .endelelel 2020'
foglalva.

20I8' jaruár l napjától kell alk.lmazni

(2) Hatályát veszli a 2020' évi
szabá1yozásáró1 s7óló I0/20l9.(xII20.)

költsé8velési 8ud]ílkodás átmeneti
ónkománvzati rendelct

Rákóczi [dit sk.

novenber 2' nanján egysége\ sze ezelbe let1

Rákóc'!dit".
te8l?o '

t:

/.+'



l ndlóklel r :]]020 {lll 4.l ij.lo

cin ós 2l.ím.end( coÍrs vómok )

l. Ónk.Inin }?atok c\ láBU lások áll' Llnos vegrchaj ló ilazgarás levékmyséEe 0l]l30
2 Kijzlemdo h'íknás ós Nükódtls 0l]]20
] onko.mányz lvas'onDlValólazdalkoJásal kapcsolatosfeladalokjl]]]50
,1 Ón komínyal ok .háho l'sai a kö,ponÍ köllsé$ttsscl 0l8ol0
5 Támolatási . élú 6nans7 roás i früv.l.tekJ l 3o3 o
ó Hosszabb]döúnamukö7f.gklkoztalás{]l]]3

7 Kózfo_ql'lkozúlís ninbpfugnm START pÍojekr 04l2]]7

N.',l.lepú]ésfglleszési lfuj3ktck és lánog is k (ToP pályázrJjó:o2o

l0 Zöldlcnil.l kczd és .0660 l 0

lL viros és kö^é!_qu dilkod'j _0óíí]2o

1 2 ' K ónyrliri a lap] Nínv ly ap asa. nyilVánlaíi $ 032 042

]]' Kóny Vlán szo lgá Lblások 03204'1

|4 Kömúvglódés kózöség és iÁ^!da Lmj léyvélgl Lj h vlésc_o3209 l

l5 clllszenlzetekmüki'dúsilámoE ág-o34o]l
ló Intézmén}.nkjvt]l' gyennekllkezlgtés lMo]]
l7 q'cmekv.dclni pénzbrh és lemé\7elbm ellárask_ l o4o5l
]|l L árfinntdasal' h khatíssal ö $zcnjlgó el]árá$k l06020
l9 fálü8ondnok'' bnyqondnoki \ang.ihrlfu (önkénl vijlall).]o7o55
]0 Egyób szoq á lis pén7b€ h é\ lemlszábml c]líú sok. iinogalások 10?060

]] onkományalok funkcó nenr sololhdó b€vóleleiáhr liyüLol 9l[D7o



: melLéklel e2]2020'

ó6ld.ik kiizsés ónkormiryz'l !02o. óvi
ki.Delt jo3.ínc$porlonLénI

t.r icBh peüfuÍ,oonok észhÚi\l lijlÓl

!!!l9!rünánydbk l e.&u [ó l;mo&tása lR( lánoPaán

(Ill4 ) öi*ofuúnyu n rcndclcthez

!!!!!bíhíF ok mÚbdaén.l á

rdépllásd9eúli'esm€kpá

ónrdmánEdmob ítrha á9óstnn11_6'l

t&ab m0 rödasi .élú lá moÉlái ihl._an b.lo Lól

ö*Eí. (7.}l'+9.r17'+20'+'2'):

oÉláskÁhl4nb.lülút

a!!!.É!!!!E!!.!!M {1du.)|

tgÉb únhá d'és'qábtá3 d

GépFlmú'dó(önrolmányntotmé! .ló rév.l

4!4 !núlódé5 .é Lj á'ÉÍ e. s:lc*. lfá un.p limo!aú9, egyéb lámör ö)

i
I

.$ab röÚaiáhi baéi.l.k o.t5')|
xólhfu|hi b.úld.r ö$Es.n l1'rt6')|

.EVíáEK Ml{Dil9'zEsEN (r''+23')]



A h€lyi önko.Éány:.toLáhalánó5 műkiidé!én.k as fu.bti f.l.dalainak

2 l m.l]eILeto: ]Ú20 iIlIa Ionkomdn)7aU rcndclclh(Z

Ófód.Ák közseg óblÓrníÍyz.til megi|létó 20!o. évi 1ÁDog.tá6ok
A helii óíkormányzltok 1lt ín6 múköd6ón€k 6 áa.z.ti ftlldlrainlk

ránog fu.

I

''lg!ÁboLÚm}!!1b4Jd 
L-lg:!Ej!:!!:! 'dl

!!9. e.

l'Áh.vidnlo'njB or motea.i.r

l+*!ll.!4::_E*r:_!qr!!!rc,-.=!r!r44--..-,_Fi*ivül'uie|éIkÍdé'én€t

ÍönyüÍi&kózDúv.lddüií.lád órt.nq.ltl.

, sl0m



2 2 ncllcller / I l02tr (llla ) önlonnánrzat ren.]elethcz

BeYétclek réPlclezó ti bl íz. t. 2 020 ' óvi

20

1n

Múk ödés i c al ú áletl pénzcszkil7

Felh al m oá$ céIú pénz€szkőz áNélc l :

Egyéb mükódési célú lám Ah l
be]tr loL K''?Íoslalloznus
Műkódési cólú rino$lÁs érÉkíi 892 l?5



]. melléklet a 2/2020 (lll'4 ] ónkománvzati Mdélelhc7

2020. évi ki adfu. k íőól.'é.ílí

F.lh.lnol&| ki.dásor/ B.tuhá' t$'é lújitá 9

Munkaadóka|teúgórá.uék

sró.iálpolitikal |d.libk klad&ájós9*.n

FimngÍouá.i ki.d'.ot{Áh'n.B6.pe)



]/l mellékleta 212020 (lll.'l')ónkományzari iendelethez
Ófijbeik Köz9ési Önkornnnvz.rán'k .imgnkénti _ é?cn bclúl .|.io.nkénri - ki€h.lt

kixd{si clőirányz'l.i

Ófóld.á k xö6a!i Ön korm ánvatána k ri.m.lt l la dási €|óilá nvu;b'

l.ÖnkormánYzatlla.rgatádf.l.datok
1/ (óÍ.m.rő í€.nt.dJs o1332o l@'

ilg'é1.i
50 !!9

2/v. o.'.u dálkodá9 o1'3í) 99!!! qro 00q

.' tink.má.yr.l iaá'g.t&i
4 407 390

!9!9!! @

5''ölulddnoki. tanvagondnoki J'ulékok

7' xö,fod.lkó:t lás í^RI pbj.kt

!e!!!
l41r11!

4_9!
t 1!:

!!99

I
:!
@s
q9!
q@

3' l(ónyvtáÍi á llofránY ty.E pÍttse,

!.okáhátások xózmúvélódéi

!qE!!4!L
Ö$Plen
s,€mély ]e l _
14!l!!e!
0olog

Fógl.lkozt lotál 9áma Íól
xö'fo3l.lko.t lottar su ám. /íól

fogl.|korbronak íáma Ü*:€sen /íől

ll. 5ó.iálF.ft iLi jdrtá{k kl.dá$i

.énr.íraÉ'.dá., llm!:tá$t

t



]r2 melléklcl' 2/]020'(lll'1.) óntonná.v25! rcndelelh.7

Illíroí.k !én'bcli jüttrtÁs'i (lzociilpolitiküi jutr.lisok)
20'0. évi Ólóiránrzsh

Ellátottar !é b.li j(.lá91 2010'

s'o.iálpolnlkái jo!.in ú€sn.véZé..

d'.lökánYr.b

l.nd'.B Én,b.li.lláti$k

Lakáíenntartás támogatás

hatá sl óÍbé n adhaló sePélÉk.
ElYéb ónkohányrái .Fla Én'h.li ellatásoll

ldósek otthoná |akó n.(támrgátá5a

Öíkotmany'{i trhdí.tb€nl éllát.!o&

EÍ]!$9|49!!!É!4Loit gyerfi ekvédehi támÓBalás
s:ciálpoll'ikli jutlatábk &n*n;

' önrorm!nlzl. Ónknt !.ll'lI fcl.d.lrj



]/]' mclléklcl a 2/?020' (Ill''1) önkomán}2ati rcndelelbez

véglca.sen ir.dolt pénzeszközök
2020. évj Ólóirányz.u

vó!l.!s.nátrdóff Én:dkozór2o2o'sie|ótraíYl'.

Támdálmisu€foaet€kn€látadot Én:.íLó'ök
civ l 9efoézetneknyÚrtottlámogalás( tadalék)
ofoldaik HonisnÚeti, Hásyományö2ó és skbadidő KlUb.

Tá*Ulá$k'€lad.bihoz honáiárulis

DAifHonlormány2a' Táóu as t

Tóbbcélú kléuég'éladabiho,

tiókohá.ylati igr'!íáii í. é'térc ábdofr Én'ekózök
l@s ÓnlÚm vr' HNatal fen áíásahoz hozz
család5€citő al GyeÍmeljó & no gá atfenntahá!áho, hoaa]áru ás
Védónói *olgálat f ennthá5ához hoaá'árUlás
Hári segítségnyLj]tás fenntanásáhÓz hoaáiárulál
Óyoda aannlaÍtásáho, hozáiáru|ás
Bó].sódei e látá$oz hoIíáÍulás.

v4lq....ál.ddDanz.nkö'ókö$:€l.n

' (intományz'l ónként rÁll'lt fel!datr



4 mc lcljcl J] ]02n llIl''1 lóntomzn)?ol'rcndc|.Ihrz

Óti'ldeak Kó^óg(inkolmónvz'lánlk !o20. évi fclhtlho,isi kiadÁs célÜnkénl
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