
Re.!ffilöp Nagyközség ÖnkoTmíinyzata Polgiámeste1€ a katasztrófavédelemlől és a hozzá kapcsolódó egyes
üirvények módosítrásinőI szóló 2011,. évi c)o(vru. töNény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóIó 4O|2O2O. (fiI.11.) Korm, rcndeletben küfudetett veszélyhelyzetben az
Alaptöwény 32. cikk (2) bekezdésében meghatáfozott ercdeti jogalkotói hatáskörében, az AlaptüTény 32,
cikk (1) bekezdé§ 0 pontjában meghatrározott feladatkörében eljáwa a következóket rendeli el:

1.§ Révflilöp Nagyközség Önkonninyzata Képviselő-te§ttiletónek a 2020. évi költségvetéstőI szóIó 1/2o2o,
(II. 1 7.) önkorm.ínyzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § -a helyébe a következó lendelkezés lép:
,,2. § Révfiilöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-test|ilete a 2020. évi költségvetés bevételi főös§zegét
68 1 .43 5.85 9 forintban, kiadási főö§szegét 681 ,43 5,859 fodntban álapítj a meg."

2.§ A lendelet 3,§ ( ] ) _ (2) bekezdése helyébe a kövelkező íendelkezések lépnel:
,,(1) A kiadási lóösszegen belü] a kiemelt eliiirán_vzatokat a Képviseliitestület a kövelkezőképpen álapiúa

meg:
a) s7emélyi .iultatás 104.580.7] ] l't
b) munkaadót terholó iárulékok ós szociá]is hozzájárulási adó 11.911.701 Ft
c) dologi kiadások ]86.612,000 Ft
d) eilátotlal pénzbeli juttatása .1.500,000 Ft
c) cg),ób működési célit kiadások 167,132.208 Ft

ebbóltartalókok: 83.11,2.717 |t
i berrrl'ázások 76.910.4l3ljt
g) fclúiitások l 15.781.917 Ft
h) cg_véb felhalmozási cólir kiadások 1.230,000 |t
i) íinanszírozási kiadások 6,770,000 lt

(2) A bcvételi lőösszcgcn bclül a kiernelt előirályzatokat a Képviseló{estailet a következőképpen állapítia
lneg:

a) múködési célú tanogatások áll,tinháZtafláson be]ürlról
b) közlratalmi bcvótclck
c) műkijdési bcvételck
d) működósi célú átvett pénzeszköZök
e) 1élhalmozási cólír támogatások államháztartáson belülről
1) 1élhalmozási bevételek
g) l'eihalnozási célú átveí pénzcszközök
h) linanszírozási bevételek

4.§ a Lihirdeléset kö\etö napon lép hatályba.

106.103.602 Ft
l13.715.700 Ft
147.807.400 Ft

1.400.000 Ft
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RÉWt]LÖP NAGYKÖZSÉG ÖM(ORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
92020. (05.21.) önkormányzati reudelete

Rér{ülöp Naryközsóg Ónkormányzata Képviseló-testületének
a 2020. évi kö|t§égvetésrőlszóló 1l2o20. u.17.) önkormányzati rendel€le módosítá§áról

3. § A rendelet 1-9. melléklete helyébe ajelel rendelet 1-9. melléklete lép.
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