
                        Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

                                          1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetéséről 

 

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) 

és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a 

következőket rendeli el: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed Nagyfüged Községi Önkormányzatra, valamint annak költségvetési 

szerveire. 

 

II. Részletes rendelkezések 

 

2.§ 

 

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 

 

a.) bevételi fő összegét 1 143 777 369 Ft-ban 

b.) kiadási fő összegét  1 143 777 369 Ft-ban állapítja meg. 

 

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2020. évi elemi költségvetésének 

 

a.) bevételi fő összegét 1 066 883 142 Ft-ban 

b.) kiadási fő összegét  1 066 883 142 Ft-ban állapítja meg. 

 

 

(3) A képviselő-testület a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda 2020. évi elemi költségvetésének 

 

a.) bevételi fő összegét 76 894 227 Ft-ban 

b.) kiadási fő összegét  76 894 227 Ft-ban állapítja meg. 

 

(4) A költségvetés az alábbi címekre és alcímekre tagozódik 

 

a.) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv önálló elemi 

költségvetést alkotják. 

b.) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv elemi költségvetésén belül az 

egyes tevékenységek, kormányzati funkciók a megfelelő címhez tartozó alcímeket 

alkotják. 
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3.§ 

 

(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2020. évi költségvetés 

bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2020. évi költségvetés működési, 

felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

(3) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2020. évi költségvetés kötelező és 

önként vállalt feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a 3. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

(4) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2.§ (1) bekezdés a.) pontjában 

megállapított bevételi főösszegét, bevételi forrásonként, jogcímcsoportonként a 4. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

 

4.§ 

 

(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv a 2.§ (1) bekezdés b.) pontjában 

megállapított kiadási főösszeg részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv beruházási, felújítási kiadásokat 

feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

5.§ 

 

(1) Az önkormányzat normatív állami támogatásait a 13. számú melléklet mutatja be. 

 

(2) Az önkormányzat tervezett közhatalmi bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 

(4) A rendelet 10. számú melléklete tartalmazza az év várható bevételi és kiadási 

előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási tervet. 

 

(5) Az önkormányzat által adott  támogatásokat a 12. számú melléklet mutatja be. 

 

(6) A középtávú tervezés során az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 

bevételeinek és kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének a költségvetési évet követő 

három évre tervezett összegét a 8. számú melléklet mutatja be, 

 

(7) A likviditási tervet a 11. számú melléklet szemlélteti. 
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(8) Az önkormányzat részesedéseit a 14. számú melléklet mutatja be, 2020. évben az 

önkormányzat nem tervez részesedést vásárolni. 

 

6.§ 

 

(1) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv létszámkerete a 7. számú 

mellékletben került meghatározásra. 

 

(2) A képviselő - testület 2020. évre a köztisztviselők cafatéira - juttatás kerete a munkáltatót terhelő 

közterhekkel együtt köztisztviselőnként 200 000 Ft összegben határozza meg. 

 

(3)  Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv közalkalmazotti jogviszony keretében 

foglalkoztatott dolgozói a 2020. évben havonta 8.000 Ft összegű adó- és járulékmentes béren 

kívüli egyéb juttatásra (SZÉP kártya) jogosultak. 

 

(4) Az igénybe vehető munkaruha-juttatás összegét és a vonatkozó kihordási időt munkakörönként a 

közalkalmazotti szabályzat tartalmazza. 

 

7.§ 

 

A helyben szokásos legolcsóbb temetés mértéke a településen koporsós temetés esetén 180 000 Ft r 

forint, míg urnás temetés esetén 150 000 forint. 

 

 

 

III. Eljárási rendelkezések 

 

8.§ 

 

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a 2020. évi 

költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 

 

(2) A jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármester gyakorolja az 

önkormányzat saját költségvetése tekintetében. 

 

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv vezetője az e rendeletben szereplő 

kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben 

átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény vezető köteles betartani a vonatkozó 

jogszabályokat. 

 

 

9.§ 

 

(1) A helyi önkormányzat költségvetésében 51 763 234 Ft tartalék szerepel, melyből a 

kötelezettségekkel terhelt 40 681 614 Ft, az általános tartalék 11 081 620 Ft az évközi 

többletigények, felhalmozási kiadások, valamint az elmaradt bevételek pótlására. 
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(2) Az általános tartalék felhasználásáról utólagos - tájékoztatási kötelezettség mellett a polgármester 

1 000 000 Ft összeg határig rendelkezik. 

 

(3) A 2020. évi költségvetés tervezése során az önkormányzatnál és általa irányított szervnél 

összevontan 864 220 104 Ft összegű előző évi költségvetési pénzmaradvány kerül beépítésre. 

 

 

 

10. § 

 

      Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell 

alkalmazni. 

 

 

 

 

Juhász Jánosné                                                     Dr. Balázs László 

                               polgármester                                                                jegyző 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2020. február 13.  

 

Nagyfüged, 2020. február 13. 

 

                                                                            Dr. Balázs László 

                                                                                        jegyző 

 

 

 

 

 


