
BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 
  5/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelete 

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

rendelet módosításáról 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Budakalász 

Város Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, 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    2 137 868 ezer forintban 
költségvetési kiadási főösszegét    5 571 524 ezer forintban 
a hiány összegét      -3 433 656 ezer forintban 
állapítja meg, melyből 
működési költségvetési egyenlegének összege           -626 536 ezer forint 
felhalmozási költségvetési egyenlegének összege:       -2 807 120 ezer forint. 
A Képviselő-testület a 2020. 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 

3 433 089 ezer forintban  
és államháztartáson belüli megelőlegezésből         30 492 ezer forintban 
finanszírozza.” 

 

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

 
„(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét 1 914 990 ezer forintban, a 

felhalmozási költségvetési bevételek összegét 222 878 ezer forintban határozza meg.” 
 

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

 
„(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét 2 541 526 ezer forintban, a 
felhalmozási költségvetési kiadások összegét 3 029 998 ezer forintban határozza meg.” 

2. §  

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

 
 
 
 
 
 



Záró rendelkezés 
3. § 

 
(1) Ez a rendelet 2021. február 11. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. 
január 1. napjától kell alkalmazni.  
(2) A rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 dr. Göbl Richárd dr. Deák Ferenc 
 polgármester jegyző 
 
Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2021. február 10. 
napján alkotta meg, kihirdetése 2021. február 10-én megtörtént. 
 
 
 
dr. Deák Ferenc  
jegyző 

 


