
Izsák Város Polgármesterétől 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2020. augusztus 25-én tartandó ülésére 

Tárgy: Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) Önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A jelen előterjesztés technikai jellegű módosításokat tartalmaz, mely Izsák Város Polgármesterének 
2/2020. (03.23.) számú és a 9/2020. (V.8.) számú határozatában tett intézkedések átvezetése a 
Költségvetési rendeleten. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. (2) bekezdése alapján 
a költségvetési rendelet tervezetét a jegyző készíti elő. A rendelet összeállításánál az ÁHT.23. (2) 
bekezdésében leírtakat kell figyelembe venni.  

Jelen módosítás a 1/2020.(II.11.) Kv. rendelet főösszegét 1.440.000.- Ft-tal növelte meg, mely egy 
rendkívüli bevétel volt, a Magyar Labdarúgó Szövetség által fizetett bérleti díj jogcímén, 25.000.000.- 
Ft- al csökkent a gépjármű adó elvonással. Így a főösszeg 23.560.000 Ft-tal csökkent. 

Bevétel módosítások részletezése: 

- Önkormányzat (2. számú melléklet 1. számú tábla) :  

1) 25.000.000.- Ft.   gépjárműadó elvonása 

- ÁMK (4. számú melléklet 1. számú tábla): 

1) egyéb sajátos bevétel növekedés 1.440.000.- Ft.  Magyar Labdarúgó Szövetség bérleti díj 

Kiadás módosítások részletezése: 

- Önkormányzat (2.számú melléklet 2. számú tábla) :  

1) - 800.000.- Ft. személyi juttatás (9/2020.(V.8.) számú  Polgármesteri határozat 1.c ).  

2)  - 16.040.000.- Ft. dologi és folyó kiadás ( 9/2020. ( V.8.) számú Polgármesteri határozat 
1.b ) 



3) + 5.000.000.- Ft.  átvezetés a tartalékból a dologi és folyó kiadás (2/2020. ( III.23.) számú 
Polgármesteri határozat 1. ). Ezen kiadási előirányzat a Koronavírus elleni védekezés 
költségeinek előirányzata 

4) + 2.300.000.- Ft. egyéb működési célú támogatás 9/2020. ( V.8.) számú Polgármesteri 
határozat 5. ). A Sárfehér Sportegyesület részére biztosított önerő a TAO támogatás 
igénybevételéhez. 

5) - 3.500.000.- Ft felhalmozási kiadás ( 9/2020. ( V.8.) számú  Polgármesteri határozat 1.d ).  

- Polgármesteri Hivatal ( 3. számú melléklet 2.számú tábla): 

1) 1.270.000.- Ft felhalmozási kiadások  (9/2020. ( V.8.) számú Polgármesteri határozat 1.e) 

- ÁMK ( 4. számú melléklet 2 .számú tábla): 

1) 3.040.000.-Ft felhalmozási kiadás ( ( 9/2020. ( V.8.) számú Polgármesteri határozat 1.f ) 

- Egészségügyi Szolgálat (5.számú melléklet 2.számú tábla): 

1) 350.000.-ft dologi és folyó kiadás (9/2020. ( V.8.) számú  Polgármesteri határozat 1.g ) 

Tartalék:  

A módosított rendelet tervezet 5.467.145.- Ft általános tartalékot számszerűsít, melyből 2.500.000.-Ft 
célhoz kötött (mezőőri szolgálat) feloldásra került a 2/2020. (III.23.) számú Polgármesteri határozat 
alapján.  

Továbbá a 9/2020.( V. 8.) Polgármesteri határozat 700.000.- Ft-ot és 956.000.-Ft-ot célhoz köt. 

Kérem a Tisztelet Képviselő – testületet az előterjesztett rendelet módosítás elfogadására. 

Izsák, 2020. augusztus 18. 

        Végh Tamás  

                  alpolgármester 




