Lovasberény Község Polgármesterének
2/2021.(1.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (11.28.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Lovasberény
Község Polgánnestere a katasztrófavédelemröl és a hozzákapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
Lovasberényi Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
1.§
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet (
továbbiakban: a Rendelet) 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. §
1.) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését
1.187. 977 .881 ,- Ft bevétellel
1.187.977.881 ,- Ft kiadással állapítja meg.
2.) A kiadási előirányzaton belül
a.) Működési célű kiadás 431.413.672 Ft
- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Önkormányzati segélyfolyósítás
b.) Egyéb működési kiadások 11.493.981 Ft
- visszafizetési kötelezettség
- támogatások
- tartalék

151.144.839 Ft
27.626.798 Ft
240.798.406 Ft
11.843.629 Ft

723.460 Ft
10.084.033 Ft

686.48.8 Ft

e.) A felhalmozási célú kiadások 737.231.595 Ft
- Felújítási kiadások
264.687.399 Ft
- Beruház.ási kiadások
446.686.404 Ft
- Egyéb beruházás
25.857.792 Ft

d.)A képviselő testület a hitel töke törlesztést 2.400.000 Ft-ban állapítja meg.
e.)A képviselő testület a finanszírozási kiadásokat 5.438.633,- Ft-ban állapítja meg.

3.) Az önkormányzat költségvetési pénzforgahni mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza."

2.§
A Rendelet 4. §-ának. helyébe a

következő

rendelkezés lép:

„4. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3/a
számú melléklet tartalmazza.
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3.§
A Rendelet 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés szervenkénti kiadásait - és, ezen belül.kiemelt előirányzatait a 3/.b számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat felújítási,
beruházási és egyéb felhalmozási célelőirányzatait a 4. melléklet szerint állapítja meg."
4.§
A Rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6.

§A

Képviselő-testillet

az önkormányzat általános tartalékát 686.488 Ft-ban, állapítja meg
a 5. számú melléklet alapján."
5.§
A Rendelet 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 7. § A Képviselő-testület a véglegesen átadott pénzeszközök, azok jellege, összege, mértéke,
illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 6.számú melléklet szerint hagyja jóvá."

Záró rendelkezések
6.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést köve~~ályba.
(2) E rend.e let kihirdetéséről ajegl-t°"Vgó~skoCíÍk-t..
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Südi Mihály
polgármester

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Lovasberény, 2021. január 27.
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Dr. Koncz László
jegyző
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