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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2020. (X.1.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §  

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(1) A Képviselő-testület a Budakalász Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

költségvetési bevételi főösszegét    2 251 506 ezer forintban 

költségvetési kiadási főösszegét    5 749 009 ezer forintban 

a hiány összegét                -3 497 503 ezer forintban 

állapítja meg, melyből 

működési költségvetési egyenlegének összege       -634 434 ezer forint 

felhalmozási költségvetési egyenlegének összege:       -2 863 069 ezer forint. 

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés  

felhalmozási célú finanszírozási kiadásait           29 925 ezer forintban 

állapítja meg. 

A Képviselő-testület a költségvetési hiányt és a finanszírozási kiadások összegét 

belső finanszírozást szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből 

 3 527 428 ezer forintban  

finanszírozza.” 

 

(2) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét 2 037 844 ezer 

forintban, a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 213 662 ezer forintban 

határozza meg.” 

 

(3) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét 2 672 278 ezer 

forintban, a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 3 076 731 ezer forintban 

határozza meg.” 

 

2. §  

A R. 1-13. és 20-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-13. és 20-21. melléklete lép. 
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Záró rendelkezés 

3. § 

 

Ez a rendelet 2020. október 2. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. 

napjától kell alkalmazni.  

 

 

 dr. Göbl Richárd dr. Deák Ferenc 

 polgármester jegyző 

 

 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2020. szeptember 30-i ülésén fogadta el, 

kihirdetése 2020. október 1-én megtörtént. 

 

 

dr. Deák Ferenc jegyző 

 


