
KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
8/2020.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján 
eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

   „ 3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési 
szervek együttes 2020. évi költségvetését az alábbiakban határozza meg: 

 

 

 

a) bevételi főösszegét                                    655.054 EFt -ban 

b) kiadási főösszegét                                     655.054 EFt -ban 

                                                          

határozza meg, 
 

(2) Működési bevételek:                                                                     163.567 EFt.                         

a)Intézményi működési bevételek                             126.602 EFt.                          

b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei         36.965 EFt.              

ebből: 
ba) vagyoni típusú adók                                            4.496 EFt.                                               

bb) termék és szolg. adói                                           30.335 EFt .                                           

bc) egyéb közhatalmi bevételek                                 2.134 EFt.                                    

bd) gépjárműadó                                                                0 EFt . 

                                                          

(3)  Támogatás értékű működési bevételek                                       117.010 EFt.                          

ebből: 
a) támogatás OEP-től                                                12.282 EFt .               

b) elkülönített állami pénzalapok                              84.447 EFt.                            

c) mezőőri támogatás                                                 1.080 

EFt.                                                                        

d) Közös Hivatal támogatás                                     10.818 EFt .                          

e) önkormányzati költségvetési szervi tám.                8.383 EFt . 

 

                                                                                 

(4) Központi  költségvetési támogatás                                               164.614 EFt. 

ebből: 
 a) helyi önkormányzat működési támogatása          83.514 EFt.                                 

 b) települési önk. szociális feladatok támogatása     78.744 EFt.                                

 c) önk. kulturális feladatokhoz támogatás                 2.356 

EFt.                                                                                                                     

(5) Pénzmaradvány igénybevétele                                                      53.682 EFt. 



ebből: 
a) működési célú                                                       21.099 EFt. 

b) felhalmozási célú                                                   32.583 EFt. 

 

(6) Felhalmozási célú bevételek                                                        125.971 EFt. 

ebből: 
a)Felhalmozási célú támogatások                     109.096 EFT. 

b)Felhalmozási célú bevétel(értékesítés)             16.875 EFT. 

 

(7)  Finanszírozási célú bevétel                                 30.000 EFT. 

a) Folyószámla hitel                                                  30.000 EFT. 

 

(8) Működési célú átvett pénzeszközök                                                  10 EFt. 

 

(9) Működési c. visszatérítendő támogatások                                       200 EFt. 

 

            

(10) Működési kiadások:                                                                463.750 EFt. 

ebből: 
 a)  személyi jellegű kiadások                                    250.133 EFt. 

 b) munkaadókat terhelő járulékok                               36.324 EFt. 

 c) dologi kiadások                                                     146.867 EFt. 

 d)  tartalék                                                                  30.426 EFT. 

 

(11) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                         40.938 EFt. 

ebből: 
     a) társadalmi és szociális kiadás                              23.193 EFt. 

     b) egyéb működ. célú kiadások                               12.440 EFt. 

     c) egyéb visszafizetési kötelezettség                        5.305 EFt. 

 

 (12) Felhalmozási kiadás                                                                144.123 EFt. 

 

(13) Áht.belül megel. visszafizetés                                                      6.143 EFt. 

 

(14) Működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása                       100 EFt. 

 

(15) A költségvetési létszámkeretet 129 főben állapítja meg, 
ebből : 
a) köztisztviselő 13 fő 

b) közalkalmazott 33 fő 

c) közfoglalkoztatott 82 fő 

d) üres állás 1 fő" 
2.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 3.§-ban megállapított 
bevételi főösszeg forrásonkénti megbontása című 1. melléklete helyébe e Rendelet 1. melléklete lép. 
 

3.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a  költségvetés kiadásai 
című 2. melléklet helyébe, e Rendelet 2. melléklete lép. 
 

4.§ 



Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási 
célú pénzeszközátadásai című 3. melléklet helyébe e Rendelet 3. melléklete lép. 
 

5.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a szociálpolitikai ellátások 
című 4. melléklete helyébe e Rendelet 4. melléklete lép. 
 

6.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a fejlesztési célú bevételi és 
kiadási előirányzatok című 5. melléklete helyébe e Rendelet 5. melléklete lép. 
 

7.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének költségvetési szervenkénti 
és kormányzati funkcióként kiadási és bevételei előirányzatai című 6. melléklet helyébe e Rendelet 6. 
melléklet lép. 
 

8.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének költségvetési szervenkénti 
(címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt– előirányzatait című 7. melléklet helyébe e Rendelet 7. 
melléklete lép. 
 

9.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének az önkormányzat 
előirányzat felhasználási terve elnevezésű 8. melléklet helyébe e Rendelet 8. melléklete lép. 

10.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a Kevermesi Közös 
Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásai című 9. melléklet helyébe e Rendelet 9. melléklete lép. 
 

11.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a 2020. évi költségvetés 
engedélyezett létszámkerete című 10. melléklet helyébe e Rendelet 10. melléklete lép. 

12.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a helyi önkormányzat 
költségvetési támogatása című 11. melléklet helyébe e Rendelet 11. melléklete lép. 
 

13.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a Kevermesi Nagyközség 
Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban című 12. melléklet helyébe 
e Rendelet 12. melléklete lép. 
 

14.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a Kevermesi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban a 13. melléklete 
helyébe e Rendelet 13. melléklete lép. 
 

15.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a Kevermesi Családsegítő, 
Gondozási és Szociális Központ 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban című 14. 
melléklet helyébe e Rendelet című 14. melléklete lép. 

16.§ 



Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a Kevermesi Önkormányzat 
vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai című 15. melléklet helyébe e Rendelet „Kevermesi 
Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai” című 15. melléklete lép. 
 

17.§ 

Ez a rendelet a kihirdetése napján 14 órakor lép hatályba 

 

 

 

           Lantos Zoltán sk.                                                        Gácsér Béla sk. 

             polgármester                                                                  jegyző 

 












































