
óíöU€ók Községi Önkornínyzáta
képviseló-tegtületének

9/2020.(x.30.) önkornáDyz'ti r€nd€lete
az öDkormányzát 2020. éü kiiltségvetéséról

szóló 2/2020.(Ill.04.) önkormányzati rendelctének módosításíról

Ófóldeák Közsé8i Önkományzatának Képviseló_tesülcte az AlaptöNény 32' cikl (2)
bekezdésében meghátározott e.edeti jogalkotói ha!ísköÉbeí. u Aláplöwény 32' c'kk
(l) bckczdés 0 ponljában me8határczott feladatkörében e1jáNá a tövetkezóket rendeli

1. 5

A rendelel ]' s l l) b.kezdésében 'olólde;k Kö7\é8l ÖnkoÍmdn)/dl beleente d kdll5tg\elén srenen 202o' évl

a) bevételi főössze8e: 95 5ó7 e Ft-.a módosul
b) kiadi{si föösszege: 95 5ó7 e Ftra tnódosül

2.S

(l) A rendelel.{' $ (l) bekezdésben me8határozotl főösszegeken belül

a) a múködési célú bevélel] 50 433 € Ftra
b) a felhalmozási célú bevétel: nem változik
c) finfuszirozjsi b€vétel: 45 l35 e Ft_r!
d) a működési céIú kiadás| 89 l37 e Ft-íi
e) a felhalmozási célú k'ádás: 5 85l e Ft _rt módosul
0 finanszirorási célú kiadás: nem változik

12) A rendelel 5'{ (l) bekezdés d') ponljában meghalárczotl múködéSi célú kiadási
főösszegen belüli kiernelt elóirányztai

a) a személyijellegű kiadásokj 25 753 e Flr!
b) a munkaadókat leÍhelő]árllékok és szociáljs hozzájárulási adó:

4 13le Ft_Íá
c) a dolo8ijellegű kiadások: 20 540 € Ft_Í!
d) ellátottak pénzbeli juttál'sái: nem vóllozik
e) egyéb működési célú kiadások: 3ó 54ó e Ft-Íi módosul.

(3) A .endelel5'| (l) bekezdés d') ponliában meAhaliírozotl felhalmozási cé]ú kiadásai



3.S

1l) A rcndelet 6. 6 (l) bekezdése szerinti l' meUéklele e rendeleÍ 1' hetlék|elére

4.S

bekezdése srenóü 3 mclléklele. rer.lelel2' hellékl?lére Úó.!osu|'

bekezdése szerinti4 melléklere e rcndelel3' fu. éklelére nó.]nin

s.s

(l) A rendelet 8' $ srcrin|i J ' melléklele e rendelel4' Úelléklelére ó.!osu!

ó.s

A rendelet akihirdelés napját köveló rapon léP hatályba.

Ríkóczi Edit
ieAyző

7. $ (t)

7. $ (5)

';!*:i*'

a) iltézményi beruházrsok
b) Felújításot
c) Egyéb felhalmozási céIú kiadásk

54ó e Ft_ra
305 € Ft-rn

Zíradék A rendelelet a Képviselő_teíülel a 2020' október 29_i rcndes. nyílt ülésén
Íogadla el' A rendelet 2020' okóber ]0_án. hirdetőtáblán történő kifupEes7téss.l kenik

aö"|"o'



óröB.rr róll.. ónrománFl 2oo' .

B.rÁlen bl.im n4ncvuós.:
ílúláio' !ínoslláy

Tglepúlés' óikotrányalokg$es krm t]és] fela{l8hLMk límÓlaliY
T.lep u].si ónk. szo. iá]l s. gy.nnck iólel] c\ qcmlkétkezt lél i fe |adrtok úm
Te lepúlés] ón k omí. y7atok ku hÜIá hs febdab Lilk lámoAdísa
HcLyi ónlományzlbkkEPévnij úíosrbgl+ehzínolásl'5l s7átrUó b.v
ÖnküDinyzbl nú|ód&i.ímoq.aii;(l{-fr)
EPyéb hűrödési cólú lín4rló. Ah.'_én b.liilról' (3 9)ós9':,r'1!Z'm.

íbq 
'sÜ* 

Áhi+n b.tülrd 
'.r.g'm-M'gánszemél],er konnmális adói]

cép]ámüadó (öi k|míi F2to1 m€Fl lletij rés,e)

Késedel'n! Éllék bgvélele+mgán9em idv !dói+|.mö6 d béÍb.ad vánl

MlllödéJ célú íheí Dénr.kkó.ölc
F.lhdmozíJi cilú it?í pón49ló?i'k
x ö L I s É c y E Í Es l B E |ÉiE LE ltói s z Ll F' !'l
Hi(cl . kólc$nfeNíd| (foÍí\h'ány)
Ahn bcló]i meEelóle_qe,érlM^KcLólgA kiufulás

Fi.mzhi.ó:i bda.l.l (12-21- 3or)
BEVf TELTX MIND''SSZIS'N]



ó'óHé.k RdQ! önroh.ny'íá ,o2o. €vi k'ad.,.r íóós:.fil'j.

l' önko'nánFti Ll.datok

Muílaádólát ioheló ÉtUlek

ll' tllitottak Én'b.li jutat'..i

lll' ERab núlódési.áú kladasól

tgyeb mut. tam ÁNT en belu Í.
E3yÉb múlc'ámÁHT'én kivÚ Íé

vl' t!!ab í€lh.lmola'élú ki:dáok

xölBftrcl.9i kl.dá9ok ó.'e*n

vll, tln:n*no::ri ri.daek (ah.E+rd+ t

rrÍogla toztalo ál íáma



Óföld.ik (ij64 önko'mánvl.tán.k 2o'o' 'íi f.lh.lÚozási kirdfuai

fu yÉb tárgYi e*kózÓk bénené5e 1 fénYráperócép,f únyÍó
taktoÍ,söVényvágó,'úkts9a,5a@kró^roÍii,játékok,

Elózetéjén lek7ámítrn 
^FÁ

Po 3ám.í.ri lrivata eneGe'ikai lrur.lúsitése

Emlékhá: enéEetikai ro6zerúsilésé

(ótel€ző nyiváno$áA b tosílásá
Eiér8erka tanúsitvijnyok é ké'ité.e, épuletha'nálók kép,é

f.lh.lmo.áí tl.dásól m i.dö$'.s.n ]
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ELózEtEs H^rÁsvrzscÁLAT

ófuldeák Közseg önkormányzata Képvis€lő_testÍ]l€tének
az Önkománrzat 2020. éVi kólE&vetés€ről sáló 2/202o'( l.o4') Kt' rendelet

ínodosíÉnió| szóló 2/2020.0II'4') önkormányzati rendeleth€z
(a jogalkotásnj] 9óló 2010' éviOc\X' töruény 17' 9_a alapján)

t. Társadalmi h.tás: A költsé9vete6i lendelet modosftás alapján Végrehajtott gazdá kodás
az állanoolgárol ydmara nyomo1 rovehetd' arogó léoel dd az on\olóany;l penzjgy
helvzetéröl, a véglerdjtando feladabollól, d tefuezett ÍeIlÉs,tesekó , lehetós€oel rar€mtl,
onko nán}"ati qazdálkodás €l enőnésérc'

tl. G.zdaégihatiis: A lolEégverés nemz€tgaloaség hdtasa az all.mházrartas €szekenl,
a külónbo/d jogoreken á .ó7porti löltseqvelésbdl igényell'€tó lamogatiisok tévén
befolyásolja a2 önkoímányzatok gazdálkodását'

u!. (öllbégvetésl hatás: A kÖlts&vetesi r€ndelet módosítiásiának kólts€gvetési
szempontt]ól Önmagát végrehajtó hata$ van' A k(jltségvetesi rende]et módosítás 9ábályai
szeínt hajtható végre a kÖltségvetés.

Iv. Kömyezetl köv€tt.zméíy€l: A tevez€tnek kórnyezeÍ hatiása nincs'

v. E9és..é9l következméíy€l: A tefuez€tnek egeszségi haüása ninc'

vI. Adminisztr.tív térh€ket beroryásoló halis: A tervezetnek adminiszt.atív terhek€t
befolyásoló hata$ nincs'

vu. A ioglzábálY megalkotásának 5züksé9e.sé9€: A költségvetesi r€nd€let
modosítására az év kózbeni elő rányzat változások és a képvi*lGtestüleü dijntések miatt

vut. 
^ 

iogallotás llmarádásán.t várhaüí kövétlezménYel: az államháztarnás
műkÖdési rendjéól szó]ó kormányrende]etben íoglaltak megs€rtése'

lx. 
^ 

iog3zabály alkalmaásáho' szül(9ég€s n€mélyi. geÍvezeti. tá.gyi é
Én2ú9yi f€lt€t€lek: A személyi| szerue2eti, tálgyi és Énzijgyi f€ltételek ;endeliezesr€
állnak'

.'

Ráilj€za Edii'
jegyző



rNDoKoLÁs
Á2 Ónko.mányzrt 2020.évi köllségaetéséÍól szóló

2/2020.0Ir'04.) önkormányzati rend€let módosításáról Vóló
9/2020.(x.30.) önkormÁnyzati reÍdelethez

Ófóldeák Közsé8 Önkormányzala 2020' évi költsógveléSét megállapitó 2/2020'(III.04')
ónkormányzali rendeletét az alábbiakra tekintettel szükséges módositanii

Magyer Állámkincstár álttl kiutslásrt kerüll
Kie8észitő iámogatás
szociá1is iüzelőanya8 vásáilás tiímo8aiísa

20l9' évi péDznaradvíny igéDybevéte|e
ElőirÁnyzat átcsopor(osítások

Á ÍendeletleNezel az uniós jogból credő kötelezetlségekkel összhangban áll, tekiítve'
hogy a felhatalmzást adó. áz áIlamháztaÍtásról szóló 1992' évi xxXVI[' tóÚénv 2
Jotshamonla\ iós lövelelmeryeknel me8lclel'
A jo8a1kotásról s,óló 20]0. évi Cxxx. löNény 20' s_ában fo8lalt egyeztelósi
kijtelezettség a kö]tségvetési rendelet teNezetével szemben nem ál1 íenn.

!, , |l.t
RÁkóczi Ellt

jegyző 
'.


