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Előkészítésben közreműködött: Uti Csabáné pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

                                                                                                                 Váradiné Hídi Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző         
 

 

Előterjesztés 

Aszód Város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. ( III. 01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet alapján a 2/2019. (III. 01.) rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2019. évi 

költségvetését. Az Áht. 34. § (1) bekezdése egyúttal deklarálja, hogy a bevételek és kiadások 

előirányzat-módosítása és az előirányzat átcsoportosítás alapvető joga a képviselő-testületé.  

Jelen rendeletmódosítás tervezetébe a költségvetés végrehajtása során a 2019. július 1-től 2019. 

december 31-ig bekövetkezett változások kerültek beépítésre.  

 

Általános indoklás: 

A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján  - 

„a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdése alapján – az első negyedév kivételével- 

negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 

elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét” 

– kerül sor.  

 

A részletese indoklás (az előirányzat változásokban bekövetkezett változások) az előterjesztés 

tájékoztató anyagában kerülnek bemutatásra. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására. 

 

 

 

Aszód, 2020. február 20. 

   Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

polgármester 

 

 

 

Látta:  dr. Ballagó Katalin 

         jegyző  
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                                         Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2020. (II….) önkormányzati rendelete 

Aszód Város 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. ( III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek faladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) 
bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró bizottságok véleményének 
kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§  Aszód Város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. ( III. 01.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2.§ (1) A képviselő-testület a 2019. július 1. és 2019. december 31. között pótelőirányzatként 
biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, a képviselő-testület által vállalt 
kötelezettségvállalások, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az 
önkormányzat 2019. évi  
költségvetési bevételek főösszegét  1 619 800 152 Ft-ban, 
költségvetési kiadások főösszegét   1 619 800 152 Ft-ban  állapítja meg. 
 
2.§ A rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
  Ezen belül : 

a) költségvetési bevétel összege        1 216 491 445 Ft 
    finanszírozási bevétel összege         403 308 707 Ft 
b) költségvetési kiadás összege        1 390 858 894 Ft 
     finanszírozási kiadás összege         228 941 258 Ft.” 

         
3.§ (1) A rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi 
forrásonként az alábbiak szerint állapítja meg: 
- Önkormányzat működési támogatásai    567 908 084 Ft 
- Működési célú támogatások Áh-n belül                                  33 910 775 Ft 
- Felhalmozási célú támogatások Áh-n belül                            19 609 944 Ft 
- Közhatalmi bevételek                                                               442 389 801 Ft 
- Működési bevételek                                                                    94 699 520 Ft 
- Felhalmozási bevételek                                                              57 853 321 Ft 
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            120 000 Ft 
- Finanszírozási bevételek      403 308 707 Ft 
 
2. A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszeg kiemelt 
előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg: 
- Személyi juttatások  466 538 977 Ft 
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZJA  93 943 699 Ft 
- Dologi kiadások 268 224 346 Ft 
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- Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 177 949 Ft 
- Egyéb működési célú kiadások 181 078 988 Ft 
- Beruházások 201 069 596 Ft 
- Felújítások 61 832 192 Ft 
- Egyéb felhalmozási célú kiadások 109 993 147 Ft 
- Finanszírozási kiadások                                                            228 941 258 Ft” 
 
4.§ A rendelet alábbiakban felsorolt 
a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete 
b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete és 2.A melléklete 
c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete 
d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete 
e)  5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete 
f)  6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete 
g) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete 
h) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete 
i)  9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete 
j) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete 
k) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete 
l)  12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete 
m) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete  
n) 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete 
o) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép. 
 
 
5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti, de rendelkezéseit 2019. július 1-jétől kell alkalmazni. 
 
 
Aszód, 2020. február 20. 
 
 
 
  Dr. Ballagó Katalin        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
           jegyző                                                            polgármester 

 


