
1 

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

10/2020.  (IX.30. ) önkormányzati rendelete 

 az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati  

rendelet módosításáról 

 

 

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1) -(3) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetési önkormányzati 

rendeletét a következők szerint módosítja: 

 

 

1. § 

 

Mátraterenye Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép. 

 

„2. § (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2020. évi költségvetését 

 

a) 721.688.910 Ft költségvetési bevétellel, 

b) 721.688.910 Ft költségvetési kiadással, 

c) 721.688.910 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 

ca) 528.190.345 Ft működési egyenleg, 

cb) 193.498.565 Ft felhalmozási egyenleg” 

 

2. § 

 

A Kvr. 2.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2.§ (7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: 

 

a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 179.494.382 ezer Ft, 

b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 28.512.359 Ft, 

c) a dologi kiadások előirányzata 172.354.448 Ft, 

d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 124.327.010 Ft, 

e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 10.840.493 Ft, 

f) a felújítások előirányzata 148.425.560 Ft, 

g) a beruházások előirányzata 45 073 005 Ft, 

h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft, 

i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft.  

j.) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 12.661.653 Ft.” 

 

 

3. § 

 

(1) A Kvr. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A Kvr. 1/1., és 1/2.mellékletei helyébe ezen rendelet 1/1 és 1/2 mellékletei lépnek.  
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4. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

Mátraterenye, 2020. szeptember 28. 

 

P.H. 

 

 

 .........................................................   ........................................................  

 Gecse László 

  polgármester  Urbányi Edina 

    jegyző 

 

 

Záradék: 

 

A 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet kihirdetése 2020. szeptember 30. napján 

megtörtént.  

A rendelet hatályba lépésének napja: 2020. október 1. 

A rendelet hatályát veszti: 2020. október 2. 

 

 Mátraterenye, 2020. szeptember 30. 

 

P.H. 

 

  .......................................................  

 Urbányi Edina  

 jegyző 
 


