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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. július 1-jén tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 

 

                                            Melléklet: 5 db 

 

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4), (5) bekezdései alapján a 

képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, illetve ugyanezen jogszabály 

43. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról. 

 

A költségvetési rendelet 2020. március 4-i elfogadását követően az önkormányzat részére 

támogatások kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra. Ezek közül 

kiemelkedőek a tárgyévi közmunka program előirányzatai. A változásokat bevételi és kiadási 

előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.  

 

Mánfa Község területén hosszú évek óta a közmunkaprogram keretén belül kerül sor a fű 

nyírására, kaszálására. Az idei évben a közfoglalkoztatotti létszám nagymértékű csökkenése 

miatt e feladatot már nem tudjuk teljes körűen a közmunka program keretén belül ellátni, 

ezért szükségessé vált külső vállalkozó bevonása. Forrását a közmunkaprogramra betervezett 

saját forrás (tartalék) biztosítja. 

 

A beruházás növekményt a közmunkaprogramra kapott felhalmozási célú támogatás fedezi.  

 

A kiadás- és bevétel-módosításokkal járó tételeket a 3/a. sz. melléklet, a kiemelt előirányzatok 

közötti átcsoportosításokat a 3/b. sz. melléklet, a bevételek alakulását a 4. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az 1. sz. 

mellékletként csatolt rendeletmódosítási javaslatot mellékleteivel együtt 

 

Jelen előterjesztés egyben a rendelet tervezet indokolásaként is szolgál. 

 

Mánfa, 2020. június 23. 

 

 

             Takács Zsolt  

             polgármester 
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1. sz. melléklet 

T e r v e z e t! 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

_____/2020. (.) önkormányzati 

R E N D E L E T E 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2020. (III.5.)  

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) 

bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) 

bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 

138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

 

1. § 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Mánfa község 2020. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2020. (III.5.) önkormányzati rendelete 

(a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(1) A község 2020. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az 

alábbiak szerint:  

 

a./ bevétel főösszege: 164.337.333 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 164.337.333 Ft-ra 

módosul 

c./ hiány összege 0 Ft 

 

(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, 

fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. sz. melléklet tartalmazza az 

alábbiak szerint: 

 

a./ bevétel főösszege: 78.325.660 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 78.325.660 Ft-ra 

módosul 

c./ hiány összege: 0 Ft 

 

(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 

szerint: 

a./ bevétel főösszege: 86.011.673 Ft-ra 

b./ kiadás főösszege: 86.011.673 Ft-ra 

módosul 

c./ többlet összege:  0 Ft 
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(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt 

előirányzatok az alábbiak: 

 

1. személyi jellegű kiadások 31.936.466 Ft 

2. munkaadókat terhelő járulékok 4.349.714 Ft 

3. dologi jellegű kiadások 34.233.808 Ft 

4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás  78.325.660 Ft 

5. speciális támogatások 0 Ft 

6. egyéb kiadások 15.491.685 Ft 

7.  költségvetési létszámkeret 5 fő 

8. közfoglalkoztatottak éves létszáma  12 fő. 

 

 

2. § 

 

A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„6. § 

 

 

A költségvetés tartaléka 6.493.372 Ft, melyből:  

 

 - működési céltartalék 6.493.372 Ft 

 - működési általános tartalék                       0 Ft” 

 

 

 

3. §  

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Mánfa, 2020. július 1. 

 

 

 

 

   dr. Vaskó Ernő        Takács Zsolt 

 címzetes főjegyző       polgármester 

 


