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6/2020. (111.30.) Ör. sz ámú rendelet

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének

Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetés éről szóló
312019. (11.14.) Ör. számú rendeletének módosítása

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében
biztosított hatáskörömben, az Államháztartásról szóló 20l 1.évi CXCV. Törvény 34. § ( l)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
20 ll . évi CLXXXIX. Törvény Ill.§-ában meghatározott feladatkörben eljárva a Létavértes
Városi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2019. (11.14.) Ör. számú
rendelet módosítása érdekében a következőket rendelem el:

1.§

Az Önkormá nyzat 2019. évi összevont költségvetési tervének bevételét

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

állap ítom meg.

4.032.823.857,- Ft
4.130.757.141,- Ft.

2.§

A jelen előterjesztésben szereplő bevételi előirányzat módosítás , átCSOpOliosítás az alábbi
megbontás szerint oszlik meg:

BII Önk. Működési támog. - 346.925 Ft

B351 Iparűz ési adó

3. §.

346.925 Ft

Az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési tervének kiadásait

Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat

állapítom meg.

4.032.823.857,- Ft
4.130.757.141,- Ft.

4. §.

A jelen előterjesztésben szereplő kiadási előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi
megbontás szerint oszlik meg:

Kl Személyi juttatások 7.881.996 Ft

K2 Munkaadói járulékok 163.162 Ft

K3 Dologi kiadások - 8.189.658 Ft

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 144.500 Ft

K506 Egyéb műk.t ám . ÁHB -367.000 Ft
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K512 Egyéb műk. tám ÁHK

5. §.

367.000 rt

(I) Az Önkorm ányzat 2019. évi összevont költségvetésének módosított előirányzatát

3.376.252.699 Ft költségvetési bevétellel
4.095.757.141 Ft költségvetési kiadással

719.504.442 Ft költségvetési hiánnyal
állapítom meg.
(2) A módosított költségvetési bevéte lek forrásonkénti , a módosított költségvetési kiadások
jogcímenkénti megoszlását önkorm ányzati szinten e rendelet 1.1. mellékiete alapján
határozom meg.

(3) A működés i és felhalmozási bevéte lek és kiadások módosíto tt előirányzatai mérlegszerű

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2 . melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezésé t az adósságo t keletkeztető ügyletből

származ ótárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormá nyzat költ ségvetésében szereplő beruházások kiadásának módosított
előirányzata beruh ázásonkénti részletezését a 6. mell éklet szerint határozza meg.

(6) A bevételek és kiadások módosított előirányzatát költségvetési szervenként a 9.1. - 9.5.

melléklet szerint határozza meg.

(7) Az önkorm ányzat módosított előirányzat-felhasználási tervét a 4. számú tájékoztató tábla
szerint hagyom jóvá.

6. §.

(I ) Ez a rendelet 2020. mareius 31-én lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2019.
december 31-ével kell alkalmazni.

(2) Módosul:
l. Létavértes Város i Önkorm ányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló

3/20 19.(II.l4 .) Ör. számú rendelete
2. Létavértes Városi Önkorm ányzat 20 19. éví összevont költségvetéséről szóló

1412019.(V.30.) Ör. számú rendelete
3. Létavértes Város i Önkorm ányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szó ló

I6/20 19.(IX.26.) Ör. számú rendelete
4. Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló

17/2019.(XII .17.) Ör. számú rendelete
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábJáján történő

kifüggeszt és, valamint a letavertes.hu önkorm ányzati honlap útján gondoskodik.

po lgármester
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Hatásvizsgálat:

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a

módosításához (2020. március 30.)

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a
értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely
elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetrő l a valós kép kialakítását és meghatározza
az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget

élvez az önkormányzat működ ők épess ég ének biztosítása, az önkormányzat
kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi
képviselő-testületi döntésekből származ ó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. Környezeti és egészségi következményei
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az
érvényes társulási megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és
szociális feladatok ellátásáról. A jogszabálynak közvetlen környezeti és
egészségügyi hatása nincs.

3. Adm inisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak
munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes
szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelenet a költségvetési készítői számára.

4. A jogszab ály megalkot ásán ak szükségessége, a jogaikotás elmaradásána k
várható következményei
Az Áht. 34.§. (4) szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás,

előirányzat-átcsoportos ítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével 
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal
m ódos ítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi
önkormányzatot érintő módon - az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben
meghatározott támogatások elő irányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVlII. törvény
(Kat.)46. § (4) bekezdése elrendeli: "Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a
polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteirő l, ha a szolgáltatás a települést is
érinti.",

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti tárgyi és pénzügyi
feltételek
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A költségvetés módosítását az ÁlIamháztartásí törvény, a számvitelről szóló
törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló korm ányrendelet szerint a
Hivatal végzi, a feltételek adottak.

Rendelet - tervezet részletes índokolás

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre , annak bizottságaira - Pénzügyi Bizottság,
Egészségügyi és Szociális Bizottság, Oktatási Bizottság, Kulturális, Sport- és Civil
Kapcsolatos Bizottsága, Gazdasági Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Közbeszerzési Bizottság 
valamint a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és az irányítása
alá tartozó intézményekre úgy, mint Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde, Létavértes
Városi Könyvtár és Művelődési Ház és a Létavértesi Család és Gyermekj óléti Szolgálat. A
rendelet polgármester által történő megalkotását a koronavírus terjedése miatt kihirdetett
veszélyhelyzetben a katasztrófavédelmi törvény biztosítja a polgármester számára.

I. §-hoz

A 2019. évi költségvetés módosított főösszege 4.\30.757.141 Ft, melyből a költségvetési
bevétel 3.376.252.699 Ft és 754.504.442 Ft a finanszírozási bevétel.

2. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkorm ányzati m űk öd ési támogatásait - 346.925 Ft, közhatalmi
bevételeket 346.925,- Ft összeggel érinti.

3. §-hoz

A költségvetési kiadás módosított összege 4.095.757.141 Ft és 35.000.000 Ft finanszírozási
kiadás.

4. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati kiadások személyi juttatását 7.881.996 Ft,
munkaadót terhelő járulékait 163.162,- Ft, dologi kiadásait - 8.1 89.658 Ft, ellátottak pénzbeli
juttatásait 144.500,- Ft összeggel érinti.

5. §-hoz

A módosítás a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként a költségvetési hiányt
719.504.442 Ft összegben marad.

6. §-hoz

A rendelet az Önkormányzat és intézményei 20I9. évi költségvetését módosítja, mely a
Képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

~

í
I


