TISZATARJÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK
6/2020. (V.23) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.21.) rendelet
módosításáról
Tiszatarján Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva az
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.21.) rendeletet 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 2020. január 01. és 2020. május 15. között pótelőirányzatként biztosított állami
támogatások, átvett pénzeszközök, valamint saját bevételek előirányzatának
növelése miatt a 2020. évi költségvetési rendeletben meghatározott
eredeti költségvetési bevételét
eredeti költségvetési kiadását

395.504.086 Ft-ról
395.504.086 Ft-ról

módosítja és az önkormányzat 2020. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását

451.006.993 Ft-ban
451.006.993 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:

-1.679.432 Ft

Működési célú tám. ÁH-on belülről:

74.885.090 Ft

Közhatalmi bevételek:

-1.473.887 Ft

Egyéb működési bevételek:

102.350 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

-16.331.214 Ft

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok:
Személyi juttatások:

30.836.165 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok:

3.004.336 Ft

Dologi kiadások:

23.716.581 Ft

Egyéb működési célú kiadások:

-9.869.213 Ft

Finanszírozási kiadások:

7.815.038 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. május 23.

Burainé Hajdu Éva
jegyző

Burainé Hajdu Éva
jegyző

