
 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

POLGÁRMESTERÉNEK 

17/2020.(V.05.)  önkormányzati  r e n d e l e t e 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (III.1.) rendelete 
módosításáról 

 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm.rendeletének 1. §-ában 
meghatározott veszélyhelyzetre tekintettel, az (Alaptörvényben meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörben) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott jogkörben eljárva -  az Mötv. 9. §-
ában foglaltak megtartásával -  a Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
rendeletalkotási feladat-és hatáskörét gyakorolva a Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2020. évi 
költségvetéséről szóló 10/2020.(III.1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosítása 
tárgyában következőket rendelem el: 
 

 
1. § 
 

A Rendelet 2. §  (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

"(1) A Polgármester Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének főbb egyenlegeit 
az alábbiak szerint állapítja meg ": 
                                                                                                                                                 e Ft 

Megnevezés 2020.év e.ei. 
2020.év 
mód.ei. 

Módosítás
i javaslat 

2020.év 
mód.ei. 

Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN 7 305 338 7 305 338 48 250 7 353 588 

Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN 7 305 338 7 305 338 48 250 7 353 588 

Működési célú bevételek összesen finanszírozás nélkül 2 856 851 2 856 851 48 250 2 905 101 

Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül 3 275 616 3 275 616 48 250 3 323 866 

Működési költségvetés egyenlege -418 765 -418 765 0 -418 765 

Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás 
nélkül 

170 028 170 028   170 028 

Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás 
nélkül 

4 029 722 4 029 722   4 029 722 

Felhalmozási költségvetés egyenlege -3 859 694 -3 859 694   -3 859 694 

Költségvetés összesített egyenlege -4 278 459 -4 278 459   -4 278 459 

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 418 765 418 765   418 765 

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele 

3 859 694 3 859 694   3 859 694 

Belső finanszírozás összesen 4 278 459 4 278 459   4 278 459 

Működési célú finanszírozási bevételek     

Működési célú finanszírozási kiadások     

Működési célú finanszírozás egyenlege     

Fejlesztési célú finanszírozási bevételek     

Fejlesztési célú finanszírozási kiadások     

Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege     

Külső finanszírozás összesen     

Betét lekötés     

Betét visszavonás     

Finanszírozás összesen 4 278 459 4 278 459   4 278 459 

 
 
 
 
 



 
2. § 

 
(1) A Rendelet 1. számú melléklete érintett részei e rendelet 1. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(2) A Rendelet 2. számú melléklete érintett részei e rendelet 2. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(3) A Rendelet 3. számú melléklete érintett részei e rendelet 3. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(4) A Rendelet 3/1. számú melléklete érintett részei e rendelet 3/1. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(5) A Rendelet 3/3. számú melléklete érintett részei e rendelet 3/2. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(6 ) A Rendelet 3/4. számú melléklete érintett részei e rendelet 3/3. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(7) A Rendelet 3/5. számú melléklete érintett részei e rendelet 3/4. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(8) A Rendelet 4. számú melléklete érintett részei e rendelet 4. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(9) A Rendelet 4/1. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/1. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(10) A Rendelet 4/2. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/2. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(11) A Rendelet 4/3. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/3. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(12) A Rendelet 4/4. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/4. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(13) A Rendelet 4/7. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/5. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(14) A Rendelet 4/8. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/6. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(15) A Rendelet 4/9. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/7. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(16) A Rendelet 4/11. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/8. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(17) A Rendelet 4/12. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/9. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(18) A Rendelet 4/13. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/10. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(19) A Rendelet 4/14. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/11. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(20) A Rendelet 4/15. számú melléklete érintett részei e rendelet 4/12. számú melléklete szerint 
módosulnak. 
 
(21) A Rendelet 5. számú melléklete érintett részei e rendelet 5. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(22) A Rendelet 5/1. számú melléklete érintett részei e rendelet 5/1. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(23) A Rendelet 6. számú melléklete érintett részei e rendelet 6. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(24) A Rendelet 6/1. számú melléklete érintett részei e rendelet 6/1. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(25) A Rendelet 7. számú melléklete érintett részei e rendelet 7. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
(26) A Rendelet 8. számú melléklete érintett részei e rendelet 8. számú melléklete szerint módosulnak. 
 
 
 
 
 



 
3. § 

 
(1) A Rendelet 5. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ (8) Az általános tartalék 2020. évi előirányzata 110 154 e Ft, az év közben jelentkező többletfeladatokra, 
illetve előre nem látható kiadásokra fordítható annak figyelembe vételével, hogy az önkormányzat likviditása 
folyamatosan biztosítható legyen.”  

 
(2) A Rendelet 5. § (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(9) A Képviselő-testület céltartalékként 46 330 ezer forintot különít el a 3. számú melléklet Önkormányzati 
cím kiemelt előirányzatai között, melyből 6 000 e Ft közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások fedezetét 
szolgálja, 27 405 e Ft az intézményi személyi juttatások esetleges többletét finanszírozza, 12 925 e Ft a 
Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások tartaléka.” 

 
4. § 

 
A Rendelet 8. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A rendelet 3/3. számú mellékletében meghatározott 32 000 e Ft önkormányzati ingatlanok 
karbantartására, felújítására, valamint a 3/5 számú mellékletben eszköz beszerzésre rendelkezésre álló 
25 000 e Ft előirányzat felosztására és felhasználására az igények felmérését követően, előzetes 
költségbecslés alapján kerülhet sor.” 

 
5. § 

 
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő második napon hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 Csach Gábor dr. Varga Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2020. május 05. napján 
 
 
 
 
  dr. Varga Andrea 
  jegyző 
 

 

   


