Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (III.4.) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésérõl

Becske Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény feladatkörében eljárva és figyelembe
véve a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
rendelkezéseit, - a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai
1.§. A Képviselõ-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a. bevételi fõösszegét
92.753 e Ft-ban
b. kiadási fõösszegét
92.753 e Ft-ban
állapítja meg.
2.§. Az önkormányzati szintû mûködési és felhalmozási célú bevételi és
kiadási
elõirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerûen e rendelet 1. sz.
melléklet
tartalmazza
3.§ Az 1.§ a.) és b) pontjában megállapított költségvetési bevételi és költségvetési
kiadási kormányzati funkciók szerinti részletezését e rendelet 2. sz. melléklete
tartalmazza.
4.§ Az 1.§ pontjában megállapított költségvetési bevétei és költségvetési kiadási
főösszeg költségvetési címek szerinti részletezését e rendelet 3. sz.
melléklete tartalmazza.
5.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási
előirányzat célonkénti
részletezését e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási
előirányzat
feladatonkénti részletezését e rendelet 5.sz. meléklete tartalmazza.
6.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi maradványát a 2020. évi
költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja.

7.§ A Képviselõ-testület az Önkormányzat létszámkeretét e rendelet 6. sz.
melléklete szerint határozza meg.
8.§ Az Önkormányzatnak jelenleg nincs többéves kihatással járó kötelezettsége.
9.§ A 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére
vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 7.sz. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§ (1) A Képviselõ-testület a jóváhagyott elõirányzatok és létszámkeretek közötti
átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) Évközben felmerülõ kötelezettségvállalásra csak a költségvetési rendelet
egyidejû módosításával és a fedezet megjelölésével kerülhet sor.
11.§ A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló elõirányzat változások miatt
szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításról a Képviselõ-testület negyedévente,
de legkésõbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeletei
szervhez történõ megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig,
december 31-i hatállyal dönt, és költségvetési rendeletét ennek megfelelõen módosítja.
12.§ A Képviselõ-testület a foglalkoztatott köztisztviselõk illetményalapját 2020.
január 1-tõl 38.650 forintban határozza meg.
Egyéb rendelkezések

13.§ (1) A Képviselõ-testület a társadalmi szervezeteket a költségvetésben
meghatározott keretösszeg mértékéig támogatja.
- A kapott támogatással a társadalmi szervezet a pályázatában megfogalmazott
cél megvalósulását követõen 30 napon belül, de legkésõbb a következõ
költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.
A támogatott szervezetek elszámolását (amely szöveges beszámolóból, a
felhasználást igazoló számlamásolatokból és a támogatási szerzõdés mellékletét
képezõ számadásból áll) az önkormányzat pénzügyi elõadója ellenõrzi.
- Újabb támogatási igény benyújtásának elõfeltétele, hogy a támogatott
szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének.

14.§ (1) Az államháztartásról szóló törvény elõírásai alapján a tárgyévben képzõdött
maradvány felhasználásáról a Képviselõ-testület az adott évrõl készült zárszámadási
rendeletében rendelkezik.

(2) A költségvetési évrõl, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli
mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi
elszámolásokat is – leltározni kell. A leltározást – az önkormányzat valamennyi
önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervénél – évenként kell
végrehajtani.
Záró rendelkezés

15.§. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1tõl kell alkalmazni.

