TISZATARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
5/2020. (IV.29.) számú rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
5/2019. (II.15.) rendelet módosításáról
Tiszatarján Község Önkormányzat Polgármestere Az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Katasztrófavédelemről
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a
polgármester a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) rendelet módosításáról a
következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri
hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre
(intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A 2019. január 01. és 2019. december 31. között pótelőirányzatként biztosított
állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint saját bevételek előirányzatának
növelése miatt a 2019. évi költségvetési rendeletben meghatározott
eredeti költségvetési bevételét
eredeti költségvetési kiadását

410.248.399 Ft-tal
410.248.399 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását

617.467.493 Ft-ban
617.467.493 Ft-ban

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá
a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok:
Önkormányzat működési támogatásai:
Működési célú tám. ÁH-on belülről:
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:
Működési bevételek:
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz:

19.700.245 Ft
169.182.896 Ft
33.904.579 Ft
1.080.277 Ft
-16.648.903 Ft

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok:
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő járulékok:
Dologi kiadások:
Egyéb működési célú kiadások:
Beruházások:
Felújítások:
Egyéb felhalmozási kiadások:
Hiteltörlesztés ÁH-on kívülre:
Finanszírozási kiadások:

74.709.478 Ft
5.168.222 Ft
112.224.072 Ft
-22.451.903 Ft
-22.631.667 Ft
27.419.093 Ft
15.933.346 Ft
9.458.380 Ft
7.390.083 Ft

3. § A költségvetés részletezése
Az önkormányzat, valamint intézményei módosítás utáni előirányzatait a 9.1., 9.2., 9.3.,
és 9.4. mellékletei tartalmazzák.
4. § Záró és vegyes rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Bögre Lajosné
polgármester

Kihirdetésre került:
2020. április 29.

Burainé Hajdu Éva
jegyző

Burainé Hajdu Éva
jegyző

