1112020. (V II.23.) Öl'. számú rendelet

A Képviselő-testület
Az Államháztartásról szóló 201l.évi CXCV. Törvény 34. § (I) bekezdésében kapott
felhatalmaz ás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény III.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Létavértes Városi Önkorm ányzat
2020. évi összevont költségvetés éről szóló 3/2020. (11.13.) Ö l'. számú re ndelet módosítása
érdekében a következőket rendeli el:
I.§
A Képviselő -testület az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési tervének bevételét
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat

2.691.717. 610,- Ft-ró l
2.676.830.068,- Ft-ra módosítja.

2.§
A jelen előterjesztésben szereplő
- 14.887.542 Ft bevételi
átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

előirányzat

módosítás,

Önkonn. működési támogatása
Bll
6.181.948 Ft
BI6
Működési célú bevétel ÁHB
- 14.741.748 Ft
B354
Gépjárműadó
- 18.000.000 Ft
B402
- 4.855.000 Ft
Szolgáltatások
B8131 Előző év kv. maradv. igénybevét.
16.527.258 Ft

3. §.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési tervének kiadásait
Er edeti előirányzat
Módosíto tt előirányzat

2.691.717.610,- Ft-ró l
2.676. 830.068,- Ft-ra módosítj a.

4. §.
A jel en előterjesztésben szereplő - 14.887.542 Ft
átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

kiadási

előirányzat

módosítás ,

Kl

Személyi jnttatások
10.599.800 Ft
Munkaadót terhelő járulékok
- 751.536 Ft
- 45.256.610 Ft
K3 Dologi kiadások
513 Tartalékok
19.918.804 Ft
K6 Beruházások
602.000 Ft

K2

5. §.
(l) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésének módosított
előirányzatát

2.113.724.675 Ft költségvetési bevéteUel
2.641.830.068 Ft költsé gvetési kiadá ssal
528.105 .393 Ft költségvetési hiánny al

állapítja meg.

2

(2) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési
kiadások j ogcúnenkénti megos zlását önkormányzati szinten e rendelet 1.1. mellékIete
alapján határozza meg a Képviselő -testület.
(3) A működési és felhalmozási bevéte lek és kiadások módosított előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. mell éklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásának módosított
előirányzata beruházásonkénti részletezését a 6. mellék let szerint határozza meg.
(5) A bevételek és kiadások módosított elő irányzatát költségvetési szervenként a 9.1. - 9.5 .
me lléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat módosított előirányzat-felhasználási tervét a 4. számú tájékoztató tábla
szerint hagyj a jóvá.
6. §.
(l) Ez a rendelet 2020 . július 24.-én lép hatályba.
(2) M ódosul:
1. Létavértes Város i Önkormányzat 2020 . évi összevont költségvetéséről szóló
3/2020 .(11.13.) Ör. számú rendelete
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdet őt á bl áj án történő
kifiiggesztés útján gondoskodik.

Létavértes, 2020 . július 16.
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