
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2020. (XI. 26.) önkormányzati 

R E N D E L E T E 

 

KOMLÓ VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK 

RENDJÉRŐL SZÓLÓ 15/2020. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET M Ó D O S Í T Á S 

Á R Ó L 

 

Komló Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított 

feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói 

hatáskörében, a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet, az Alaptörvény 54. cikk (4) bekezdése, 

valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és 86. § (3) bekezdése alapján a 2020. évi 

költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el: 

 

 

 

1. § 

 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Komló város 2020. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának rendjéről szóló 15/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 

3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

 

„(1) A város 2020. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az 

alábbiak főösszegek mellett:        

  a./ bevétel főösszege:  6.898.690.229 Ft   

  b./ kiadás főösszege:  7.260.219.228 Ft   

  c./ hitelfelvétel (hiány):     361.528.999 Ft   

         

(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait - beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési 

célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék - a 3. sz. melléklet tartalmazza az alábbi 

főösszegek mellett: 

         

  a./ bevétel főösszege:  2.080.446.667 Ft   

  b./ kiadás főösszege:  2.441.975.666 Ft   

  c./ hitelfelvétel (hiány):     361.528.999 Ft   

         

(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbi 

főösszegek mellett:        

         

  a./ bevétel főösszege:  4.818.243.562 Ft   

  b./ kiadás főösszege:  4.818.243.562 Ft   

  c./ hitelfelvétel (hiány):            0 Ft   

         

 

 

(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt 

előirányzatok:        
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  1 személyi jellegű kiadások:            1.488.370.093 Ft 

  2 munkaadókat terhelő járulékok:   268.022.156 Ft 

  3 dologi jellegű kiadások:            1.258.855.827 Ft 

  4 felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás          2.403.263.666 Ft 

  5 speciális támogatások             0 Ft 

  6 egyéb kiadások:             1.841.707.486 Ft 

  7 költségvetési létszámkeretet: 294 főben állapítja meg. 

  8 a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 250 főben állapítja 

  meg.„    

 

 

2. § 

 

 

A Kvr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetét 361.528.999 Ft összegű fejlesztési hitel 

biztosítja, mely előzetes kormányzati engedéllyel vehető fel. A költségvetés működési 

hiánya többletbevétellel kerül ellensúlyozásra. A 377.044.101 Ft többlettámogatás a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása jogcímén nyerhető el. A 

felvételre kerülő fejlesztési hitel tárgyévi fizetési kötelezettségeinek fedezetére 8.712.000 Ft 

tőke és 30.000.000 Ft kamatkiadás jogcímen betervezett dologi előirányzat szolgál. A 

hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó kötelezettségek fedezete az adott évi 

önkormányzati adóbevételek terhére biztosított. „ 

 

 

3. § 

 

 

A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„6. § 

         

(1) A költségvetés tartaléka 742.826.987 Ft-, melyből:     

         

  működési általános tartalék:             0  Ft  

  működési tartalék:       742.826.987  Ft  

      ebből EU-s pályázatok kapcsán  

2021-re átviendő maradvány:      479.572.706 Ft 

 

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott 390.509 Ft tartalék előirányzat felhasználására 

felhatalmazza a polgármestert. „ 
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4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Komló, 2020. november 26. 

 

 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő         Polics József 

címzetes főjegyző        polgármester 
 


