
Polgár Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

25/2020. (XII. 18.)  önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  

3/2020. (II.21.) rendelet módosításáról 
 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó  egyes  törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Polgár város polgármestere, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendelettel kihirdetetett veszélyhelyzetben, az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotom: 

 

1. § 

 

A 3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  

„3. § A képviselő-testület a települési önkormányzat 2020. évi összesített költségvetésének bevételi fő 

összegét 3.301.300.430 Ft-ban állapítja meg (1. sz. melléklet). Ebből az önkormányzat költségvetési 

támogatásának működési célú összege 689.261.476 Ft, felhalmozási célú összege 1.955.310 Ft. 

(A fenti bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási 

cél szerinti részletezését az 1.  melléklet tartalmazza.)” 

 

2. § 

 

A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„4. § A képviselő-testület a települési önkormányzat 2020. évi összesített költségvetésének kiadási fő 

összegét 3.301.300.430 Ft-ban állapítja meg. (Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg 

kiemelt előirányzatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet 

tartalmazza.)” 

3. § 

 

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„5. § (1) A települési önkormányzat összevont, 2020. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatait 

a képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza: 

 

 Működési előirányzatok összesen 1.869.340.604 Ft 

 

Ezen belül: 

 

a) személyi jellegű kiadások: 770.593.645 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó: 118.461.955 Ft 

c) dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: 878.508.399 Ft 

d) működési célú átadott pénzeszközök: 20.244.773 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások 39.349.522 Ft 

 - ebből: tartalékok: 39.349.522 Ft 

f) ellátottak pénzbeli juttatásai: 42.182.310 Ft” 

 

 

 

  

 



4. § 

 

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásainak összege:     

1.396.370.851 Ft 

  

Ezen belül:  

 

a) a beruházási kiadások: 1.317.142.494 Ft  

b) a felújítások:     58.564.086 Ft  

c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:     20.664.271 Ft  

 - ebből lakáshoz jutás támogatására fordítható kiadások        15.050.000 Ft”  

   

5. § 

A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„6. § (3) Az önkormányzat egyéb – 4. § (1) és 5. § (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem 

tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadási előirányzata, kölcsönnyújtás előirányzata, 

finanszírozási előleg) kiadásainak előirányzata:      35.588.975 

Ft.” 

 

6. § 

 

A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„7. § (2) Az önkormányzat összesített tartaléka: 

a) általános tartalék:           3.562.089 Ft 

 - ebből az EU projektek megvalósítására:                      0 Ft 

b) céltartalékok:          35.787.433 

Ft” 

 

 

7. § 

        

A Rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„8. § A települési önkormányzat költségvetési hiánya, finanszírozásának módja   

 

(1) 

I. Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1.740.521.490 Ft 

 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 1.869.340.604 Ft 

 Működési célú költségvetési egyenleg: - 128.819.114 Ft 

   

II. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:      900.777.474 Ft 

 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:  1.396.370.851 Ft 

 Felhalmozási célú költségvetési egyenleg: - 495.593.377 Ft 

   

III. Működési célú finanszírozási bevételek összesen: 181.601.216 Ft 

 Működési célú finanszírozási kiadások összesen: 32.588.975 Ft 

 Működési célú finanszírozási egyenleg: 149.012.241 Ft 

   

IV. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 478.400.250 Ft 

 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: 3.000.000 Ft 

 Felhalmozási célú finanszírozási egyenleg:  475.400.250 Ft 



   

 Az önkormányzat költségvetési egyenlege összesen:    - 624.412.491 Ft 

  - ebből működési célú hiány: - 128.819.114 Ft 

  - ebből felhalmozási célú hiány: - 495.593.377 Ft 

   

(2) A hiány finanszírozásának módja:  

  - belső finanszírozású: működési célú pénzmaradvány: 181.601.216 Ft 

  - belső finanszírozású: felhalmozási célú pénzmaradvány:      358.392.681 Ft 

  - külső finanszírozású: felhalmozási célú hitelfelvétel: 84.418.594 Ft 

 

8. § 

 

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„9. § (1) A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata és intézményei létszámkeretét az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

 

 Tervezett létszám 2020. évre:     

 

171,0 fő 

 Közfoglalkoztatottak éves létszáma:    

  

172,96 fő 

 Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma: 

   

7,5 fő ” 

9. § 

 

A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
 

„14. § (1) A települési önkormányzat költségvetési szerveinek intézményfinanszírozását a Képviselő-

testület 720.704.289 Ft-ban határozza meg. (Intézményenkénti részletezése az 1. mellékletben 

található.) 

 

 

10. § 

(1) A Rendelet 1, 2, 3, 5. mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4. mellékletei lépnek.  

 

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

Polgár, 2020. december 17.  

   

 

       

   Tóth József      dr. Sivák Anita 

  polgármester              jegyző   

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént 

Polgár, 2020. december 18-án 

 

dr. Sivák Anita  

        jegyző  
 


