KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK HATÁSKÖRÉBEN
ELJÁRÓ KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉNEK 6/2021.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2020.(II.14.) 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.
§ (4) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
1. § Az eredeti rendelet 2. §-a az alábbiakra módosul:
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési
főösszegét 972.605.311 forintban állapítja meg.
2. § Az eredeti rendelet 3. §-a az alábbiakra módosul:
3. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi
előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
336.005.351 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
73.759.141 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:
117.540.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:
94.358.296 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:
0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
15.772.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
0 forint,
h) B8. Pénzkészlet:
335.210.523 forint,
i)Költségvetési bevételek összesen:
972.605.311 forint.
3. § Az eredeti rendelet 4. §-a az alábbiakra módosul:
4. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási
előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások:
321.767.955 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :
52.525.283 forint,
c) K3. Dologi kiadások:
259.162.602 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
12.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
11.084.831 forint,
f) K6. Beruházások:
238.065.000 forint,
g) K7. Felújítások:
42.793.119 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
0 forint,
i) K5. Tartalék:
24.697.812 forint,
j)K914.Megelőlegzések visszafizetése:
10.508.709 forint,
k) Költségvetési kiadások összesen:
972.605.311 forint.
3. A Polgármesteri Hivatal
4. § Az eredeti rendelet 8. §-a az alábbiakra módosul:
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi
költségvetési főösszegét 86.312.000 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 86.312.000 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 86.312.000 forint,

5. § Az eredeti rendelet 9. §-a az alábbiakra módosul:
9. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B3. Közhatalmi bevételek:
0 forint,
b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
0 forint,
c) B8. Finanszírozási bevételek
86.312.000 forint,
Ezen belül:
Működésre átvett támogatás
84.189.525 forint
Pénzkészlet
2.122.475 forint
d) Költségvetési bevételek összesen:
86.312.000 forint.
6. § Az eredeti rendelet 10. §-a az alábbiakra módosul:
10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
60.310.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
10.380.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:
10.229.000 forint,
d) K6. Beruházások:
1.043.000 forint,
e) K7. Felújítások:
4.350.000 forint,
Költségvetési kiadások összesen:
86.312.000 forint.
4. Százszorszép Napköziotthonos Óvoda költségvetése
7. § Az eredeti rendelet 13. §-a az alábbiakra módosul:
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Százszorszép Napköziotthonos Óvoda
költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 85.024.000 forintban állapítja meg.
(2) A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 85.024.000 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 85.024.000 forint
8. § Az eredeti rendelet 14. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
14. § (1) A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek:
0 forint,
b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
0 forint,
c) B8. Finanszírozási bevételek
85.024.000 forint,
Ezen belül:
Működésre átvett támogatás
84.932.681 forint
Pénzkészlet
91.319 forint
d) Költségvetési bevételek összesen:
85.024.000 forint.
9. § Az eredeti rendelet 15. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
15. § (1) A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
63.385.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
11.201.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:
10.105.000 forint,
d) K6.Beruházások:
333.000 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen:
85.024.000 forint.

5. Kál Nagyközség Önkormányzatának Konyhája költségvetése
10. § Az eredeti rendelet 17. §-a az alábbiakra módosul:
17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Önkormányzat Konyhája költségvetési
szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 81.597.500 forintban állapítja meg.
(2) A Önkormányzat Konyhája költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 81.597.500 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 81.597.500 forint.
11. § Az eredeti rendelet 18. §-a az alábbiakra módosul:
18. § (1) A Önkormányzat Konyhája 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek:
40.628.500 forint,
b) B8. Finanszírozási bevételek
40.969.000 forint,
Ezen belül:
Működésre átvett támogatás
39.184.487 forint
Pénzkészlet
1.784.513 forint
e) Költségvetési bevételek összesen:
81.597.500 forint.
(2) Az Önkormányzat Konyhája költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei:
48.958.500 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:
32.639.000 forint,
(3) A Önkormányzat Konyhája költségvetési bevételei működési bevételek.
12. § Az eredeti rendelet 19. §-a az alábbiakra módosul:
19. § (1) Önkormányzat Konyhája 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
22.195.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
3.818.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:
55.267.000 forint,
d) K6. Beruházások:
317.500 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen:
81.597.500 forint.
(2) Az Önkormányzat Konyhája költségvetési kiadásiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai:
48.958.500 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:
32.639.000 forint,
(3) A Önkormányzat Konyhája költségvetési kiadásai működési kiadások.
6. Tarna – menti Szociális Társulás költségvetése
13. § Az eredeti rendelet 21. §-a az alábbiakra módosul:
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tarna – menti Szociális Társulás
költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 155.223.000 forintban állapítja meg.
(2) A Tarna – menti Szociális Társulás költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 155.223.000 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 155.223.000 forint.
14. § Az eredeti rendelet 22. §-a az alábbiakra módosul:
22. § (1) A Tarna – menti Szociális Társulás 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek:
37.002.296 forint,
b) B8. Finanszírozási bevételek
118.220.704 forint,

Ezen belül:
Működésre átvett támogatás
Pénzkészlet
d) Költségvetési bevételek összesen:

117.748.598 forint
472.106 forint
155.223.000 forint.

15. § Az eredeti rendelet 23. §-a az alábbiakra módosul:
23. § (1) A Tarna – menti Szociális Társulás 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
96.296.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
15.989.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:
41.339.000 forint,
d) K6. Beruházások:
707.000 forint,
e) K7. Felújítások:
892.000 forint,
f) Költségvetési kiadások összesen:
155.223.000 forint.
7. Az önkormányzat saját költségvetése
16. § Az eredeti rendelet 25. §-a az alábbiakra módosul:
25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi
költségvetési főösszegét 564.448.811 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási
előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:
79.581.955 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
11.137.283 forint,
c) K3. Dologi kiadások:
142.222.602 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
12.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
11.084.831 forint,
f) K6. Beruházások:
235.664.500 forint,
g) K7. Felújítások:
37.551.119 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
0 forint,
i) K5. Tartalék:
24.697.812 forint,
j) K914.Megelőlegzések visszafizetése:
10.508.709 forint,
k) Költségvetési kiadások összesen:
564.448.811 forint.
17. § Az eredeti rendelet 37. §-a az alábbiakra módosul:
37. § A szabadon felhasználható tartalék összege 24.697.812 Ft
11. Záró rendelkezések
18. § Az eredeti rendelet 42. §-a az alábbiakra módosul:
42. § E rendelet 2021. április 30 -án kerül kihirdetésre és 2021. május 1-én lép hatályba, rendelkezéseit
2020. IV. negyedévi módosított előirányzatként kell alkalmazni.
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