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Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 

9/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete 

 az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.28.) rendelete módosításáról, mely az 

önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szól. 

 

1. § Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.28.) rendelete, az 

önkormányzat 2020 évi költségvetéséről (továbbiakban Kr.) 2.§. helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

 „2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2020. évi 

költségvetését: 

 

a)  983 664 252 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 583 471 136 Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:38 375 000 Ft,  

- finanszírozási bevételek összege: 361 818 116 Ft. 

 

b) 983 664 252 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 708 385 367 Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 262 169 214 Ft,  

- finanszírozási kiadások összege: 13 109 671 Ft. 

 

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 

kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 

a 7. és 13. mellékletek részletezik. 

 

 (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások részletezésre kerülnek a 

14. mellékletben. 

 

 

 (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek 

megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény  (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező 

ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. 

a)    …0….. fejlesztési cél,  

b) .....0.-….. fejlesztési cél, amelyet a 16. és 17. melléklet alapján állapít meg.” 
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2. § A Kr. 7.§. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

 „7. § (1) A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

költségvetését: 

 

a)  112 712 015 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 300 Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,  

- finanszírozási bevételek összege: 112 412 015 Ft. 

 

b) 112 712 015 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 110 616 515 Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2 095 500 Ft,  

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft. 

 

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 

kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 

a 6. és 12. mellékletek részletezik.” 

 

 

 

3. § A Kr. 9.§. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését: 

 

a) 910 978 284 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 532 835 312 Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 38 375 000 Ft,  

- finanszírozási bevételek összege: 339 767 972 Ft. 

 

b) 910 978 284 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 439 725 185 Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 257 234 514 Ft,  

- finanszírozási kiadások összege: 214 018 585 Ft. 

 

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 

kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 

a 2. és 8. mellékletek részletezik.” 
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4. § A Kr. 11.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

  

 „11.§(1) A képviselő-testület az Egészségház 2020. évi költségvetését: 

 

a)  37 138 102 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 17 330 127 Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,  

- finanszírozási bevételek összege: 19 807 975 Ft. 

 

b) 37 138 102 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 36 013 102 Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 125 000 Ft,  

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft. 

 

 

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 

kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 

a 3. és 9. mellékletek részletezik.” 

 

 

 

5. § A Kr. 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

  

 „13.§(1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2020. évi költségvetését: 

 

a)  100 818 628 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 30 313 122 Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,  

- finanszírozási bevételek összege: 70 505 506 Ft. 

 

b) 100 818 628 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 99 518 628 Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 300 000 Ft,  

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft. 

 

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 

kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 

a 4. és 10. mellékletek részletezik.” 
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6. § A Kr. 15.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

  

 „15.§(1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2020. évi 

költségvetését: 

 

a)  22 926 137 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:  2 692 575 Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,  

- finanszírozási bevételek összege: 20 233 562 Ft. 

 

b) 22 926 137 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül  

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 22 511 937 Ft,  

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 414 200 Ft,  

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft. 

 

 

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 

kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 

a 5. és 11 mellékletek részletezik.” 

 

 

 

7. § (1) A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

(2) A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

(3) A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 

(4) A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

 

(5) A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

(6) A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 

(7) A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

 

(8) A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

 

(9) A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

 

(10) A Kr. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

 

(11) A Kr. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

(12) A Kr. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

 

(13) A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 
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(14) A Kr. 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 

 

(15) A Kr. 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 

 

(16) A Kr. 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép. 

 

(17) A Kr. 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép. 

 

(18) A Kr. 21. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép. 

 

(19) A Kr. 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép. 

 

(20) A Kr. 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép. 

 

(21) A Kr. 24. melléklete helyébe e rendelet 21.melléklete lép. 

 

(22) A Kr. 25.melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép. 

 
 

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 

Csepreg, 2020. július 9. 

 

 

  

 Horváth Zoltán                           dr. Balogh László 

 polgármester                                      jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

 

 

Ezen rendelet 2020. július 10-én kihirdetésre került. 

 

 

 

  

 

 

        dr. Balogh László 

                 jegyző 
 


