
 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2020.(XII.31.) önkormányzati r e n d e l e t e 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (III.1.) rendelete 

módosításáról 
 
 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés d) és f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján valamint a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.03.) Kormányrendelet 1. §-ában foglaltakra tekintettel 
Balassagyarmat Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetéséról szóló 
10/2020 (III.1.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról - a polgármester által - az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 

1. § 
 

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

"(1) A Képviselő-testület 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 8 010 064 197 736 8 207 800 

Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN 7 305 338 8 010 064 197 736 8 207 800 

Működési célú bevételek összesen finanszírozás nélkül 2 856 851 2 776 853 43 254 2 820 107 

Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül 3 275 616 3 523 509 43 254 3 566 763 

Működési költségvetés egyenlege -418 765 -746 656 0 -746 656 

Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás 
nélkül 

170 028 544 818 154 482 699 300 

Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás 
nélkül 

4 029 722 4 486 555 154 482 4 641 037 

Felhalmozási költségvetés egyenlege -3 859 694 -3 941 737  -3 941 737 

Költségvetés összesített egyenlege -4 278 459 -4 688 393  -4 688 393 

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 418 765 546 656  546 656 

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele 

3 859 694 3 741 737  3 741 737 

Belső finanszírozás összesen 4 278 459 4 288 393  4 288 393 

Működési célú finanszírozási bevételek  200 000  200 000 

Működési célú finanszírozási kiadások       

Működési célú finanszírozás egyenlege  200000  200000 

Fejlesztési célú finanszírozási bevételek  200 000  200 000 

Fejlesztési célú finanszírozási kiadások       

Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege  200 000  200 000 

Külső finanszírozás összesen  400 000  400 000 

Betét lekötés     

Betét visszavonás     

Finanszírozás összesen 4 278 459 4 688 393  4 688 393 

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

3. § 
 
A Rendelet 5. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ (8) Az általános tartalék 2020. évi előirányzata 75 556 e Ft, az év közben jelentkező többletfeladatokra, 
illetve előre nem látható kiadásokra fordítható annak figyelembe vételével, hogy az önkormányzat likviditása 
folyamatosan biztosítható legyen.”  



 
 
 
 
 
4. § 

 
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. december 31. napján 
 
 
 
  /: dr. Varga Andrea :/ 
  jegyző 


