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) bekerdésébcnmeghalározott 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.

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'
2. $

3.s Ófijldeák Község Önkományzat
címr€ndjét 2020' évrc u

A
t4.

l'

képviselő'tcstiilele

.

kÖkségvetési

mel1ék1etben foglaltak szerinl határozza meg'

költségveaés bevételeiDek és kiadásáin'k főösszege,
kölGégtetési egyenleg

s. A Képviselő_teíülel az önkomány2al

a.) bevétclei fő
b') kiadási fő
állapitja meg

összegét|

összegét:

(l) A képviselő testiilel az 4'
'5. s
clőirányzal csoportok öszegél:

$

2020' évi köItséFvetése

95 567 e Ft' ban
95 567 e Ft_ baD

_ban megbalározotl fóösszc8eken

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

belúli ft'bb

a.) a múködési célú
b.) a felhalmozási célú

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 míikijdésicélúkiadások

25 753 e

Ft

4l3t eIt

20 540 e Ft
2 ló7 000

rt

1(3) A képviselő_lestiilet a, (l) bekezdés
d.) pontjában meghalározotl
fchalmoási célúkiadásait fclhalmozáí köllségvetését:
a') intéanényiberuh'ások:
b) felúj ilások:
c') e8yéb felhalmozási kiadások
(felhalmozási cé1úpénzeszközáladás):

(4)
fi

A

képviselő_tesíilet az

nanszirozási

(I)

5s4óe Ft
305

e

5 e

Fl

Ftösszegben állapitja meg'

bekezdés c') poítiában

kiadásaii finanszirozási

költségvetését:

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

Ft

Azönkormányzal köllség!e!ési betélelei
5ó.

s

(])A képviselő'lestület

kienelt elóirányzltonként
(2)

az önkomány2al 2020. évi kö|tségvetési beYételeit
a l' melléklet szerint állapítia mcg'

A 2. nellékletbén(*_g!l) megi€lölt

bevét€|ek részletezését

a') á 2/l. me|lék]€t: a he1yi ónkományzalok áhalános múkÖdésénekés 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
melIéklet sze.inr állaPitja meg.

(4)

3/2

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 célúpélzeszkÓáladás) részletezésben; ].

számú melléklel 1aíalmazza'

(ó) A

jelölve'

meuékleteken

'z

ónkormányz.t önként vá|ltll íeladitti * _gal vannak

'8. $ A képviselő_lestijlet a működési és fe|hálmozási cé|úbevételi 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
leljesüléséÍőlkészitett €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

támogalásból m€gvalósüló

európli uniós forÍásból finansziroett

áthúzódó projektjei:

f,

FoP l.5'3+ f, FoP

3.9.2

$A

13.

képviselő'Íestijlet közve!éat támogatásokll ném á|liPított me8,

költségv€tés rendeletnek íincs erc vonatkozó mellékletc.

Köllségvetési létszáInkerct
15. {

(l) A Képviseló'lestület

(2) a közfogl.|koztttotbk
ftjbcn állapítja meg'

a

te|jes

ónkonnán}zal lélszámkcr€tét ] főben állaPitja

nunkáidőreszámított

év€s létszámkeretét 15

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

s 1l) A

1ó.

bevételi löbblel felhas,nálásáról.
fedezetének módjáról a Képviselö tesrijlel dönt'
2)

iuetve a költségvelési hiány

A

köllségvetési hiány fiíanszirozására az előző évek
önloÍÍnan)/al .öbblelbe\elelel. Tutddé' megór/e\el szol8áló kiegésritő
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 intézkedéseketesz 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

A

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

(7) Az ölkormányral és kökségvetési szeíei hitelmúveleteit
vczetésél az országos TakáÍékpélzÍáÍ
és Kcreskedelni Bank Rr' Makói !'iókja

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

(3)

A

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

é.dekében felhalalmazza a

a

gMdálkodás vitelének folyamatos bizlosjlása
polgármeslert u e]őiráDyzal felhasználási ülemlentól

(ó) Az önkoÍrnán}zat Íjnanszírozása á

l8.
(2)

s tt) n.

lin

szírcrásiteN alapján töíénik

öíkornínyzat bevételi és kiadási előininyzalai évközben

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

pótelőinínyzatot biztosí' arÍól a Pol8ámester a Képliselő_lestijletet tájékoaahi
'ánára
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'

ónkományzat pénzmaÍadványál u önkomály7at a záBámadási
rendeletével hagyja jóvá.

20.

s A7

záró reDdelk€zések

2l. $ (l) E .erdeler
20I8' jaruár

l

a kihirdelését kövelő napon lép hátályba, de rcndelkezéseit
napjától kell alk.lmazni

(2) Hatályát veszli a 2020'

évi költsé8velési 8ud]ílkodás átmeneti
szabá1yozásáró1 s7óló I0/20l9.(xII20.) ónkománvzati rendelct
/.+'

simonné sinkó f,rika sk.

záradék A .endelelel
foglalva.
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