MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
4/2021.(III.31.) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(III.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020.(III.12.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) – (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 1.1 melléklet alapján:
1 441 483 207 Ft
költségvetési bevétellel
1 441 483 207 Ft
költségvetési kiadással
állapítja meg a finanszírozási műveletekkel szemben.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá
finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján 1 441 483
207 Ft értékben határozza meg a képviselő testület.”
2. §
A Rendelet 2. § (5) – (6) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
(5) „A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület
107 394 772 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület
196 155 304 Ft előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”
3. §
A Rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(9) Az Önkormányzat összesen 22 834 326 Ft összegű tartalékot állapít meg, ebből
8 512 418 Ft általános tartalék, 13 476 354 Ft céltartalék és 845 554 pályázati önerő
tartalék.”

4. §
(1) A Rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4 melléklete helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.
melléklete lép.
(2) A Rendelet 2.1., és 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. melléklete helyébe e rendelet 3.1., 3.2., 3.3., 3.5.
melléklete lép.
(4) A Rendelet 4.1., 4.2., 4.3., 4.5. melléklete helyébe e rendelet 4.1., 4.2., 4.3., 4.5.
melléklete lép.
(5) A rendelet 5.melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
(6) A rendelt 6. melléklet helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Medgyesegyháza, 2021. március 30.

Kraller József
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jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése március 31. napján megtörtént.
Medgyesegyháza, 2021. március 31.

