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LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1312020. (X.Ol.) Ör. számú rendelet
A Képviselő-testület
Az Államháztartásról szóló 20 11.évi CXCV. Törvény 34 . § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatai r ól szóló 20 l l. évi CLXXXIX.
Törvé ny 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Létavértes Városi Önkormányzat
2020. évi összevont költségvetésérőlszóló 3/2020. (Il. 13.) Ör. számú rendelet módosítása
érdekében a következőket rendeli el:
I. §
A Képv iselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont kö ltségvetési tervének bev étel ét
Eredeti
Módosított

előirányzat
elő irányzat

2.691.717.610,- Ft
2.676 .830.068,- Ft-ról
2.723.242.008,- Ft-ra mód osítja.

2.§
A jelen elő terjesztésben szereplő
46.411.940 Ft bevételi
átcsopo rtosítás az alábbi megbontás szerint osz lik meg:

előirányzat

Bll
Önkonn. működ ési támogatása 10.273.414
Felhalmozás í célú bevétel ÁHB 41.6 38.526
B25
- 9.000 .000
B35 1 Iparűzési adó
Működési bevételek
2.000 .000
B40
Egyéb tárgy i eszköz értékesítés
1.500.000
B53

módosítás,

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

3. §.
A Képv ise lő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési tervének kiadásait
Eredeti elő irányzat
Mó d osított előirányzat

2.691.717.610,- Ft
2.676 .830.068,- Ft-ról
2.723.242.008,- Ft-ra módosítja.

4. §.
Ajelen el őterjesztésben szereplő 46.411.940 Ft kiadási
az alábbi megbontás szerint oszlik meg:
KI
K2
K3
5 13
K6
K7
K8

előirányzat

módosítás, átcsoport osítás

Személyi juttatások
8.053 .413
Munkaadót terhel ő járulékok
923 .197
Dologi kiadások
13.662.750
Tartalékok
- 17.551.946
Beruházások
35.2 08.526
Felúj ítások
2.116.000
Egyé felhalmozási célú kiadás
4.000.000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

5. §.
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(l ) A Képvi selő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésének módosított
elő i rányzatát

2.160.136.615 Ft költségvetési bevétellel
2.688.242.008 Ft költségvetési kiadással
528.105.393 Ft költségvetési hiánnyal
állapítj a meg.
(2) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten e rendelet 1.1. mellékiete alapján
határozza meg a Képviselő-testü l et.
(3) A m űköd é si és felha lmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatai mérl egszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásá nak módosított
előirányzata beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkorm ányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásának módosított
elő i rányzata felújításonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határo zza meg
(6) A bevételek és kiadások módosított e lőirányzatát költségvetési szervenként a 9.1. - 9.5.
mell éklet szerint határo zza meg.
(7) Az önkormányz at módosított előirányzat-felhasználási tervét a 4. számú tájékoztató tábla
szerint hagyja jóvá.
6. §.
(I) Ez a rendelet 2020. október 2-án lép hatályba.
(2) Módosul :
l. Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi összevont kö lts é gvet é s é rő l szóló
3/2020.(I1.13 .) Ör. számú rendel ete
2. Létavértes Váro si Önkorm ányzat 2020. évi összevont költségvetéséről szó ló
11I2020.(VII.23.) Ör. szám ú rende lete
(3) A rende let kihirdetéséről a
kifüggeszt és útján gondo skodik.
Létavértes, 2020. október l.

j egyző

az önkormányzat

hirdetőtábláj án

történő

