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önkormányzati rendelete 

 

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről 

(egységes szerkezetben a 11/2020.(V.13.) önkormányzati rendelettel) 

 

 

A Képviselő-testület 

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 

 

1. §   A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat 

hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki. 

  

1. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

2. § (1)1 A polgármester Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését 

 

                                 3 253 386 ezer Ft költségvetési bevétellel 

                                 6 033 572 ezer Ft költségvetési kiadással 

                                -2 780 186 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből  

                                -   487 775 ezer Ft működési, 

                                -2 292 411 ezer Ft felhalmozási  

állapítja meg. 
 

 

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év – 

2 877 992 ezer Ft összegű – költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.   

 

(3)2 A kiadási és bevételi főösszegeken belül: 

  

     - a költségvetési felhalmozási kiadást                                   2 470 887 ezer Ft-ban, 

       melyből a/az: 

                 - beruházási kiadásokat                                               2 466 815 ezer Ft-ban, 

                 - felújítási kiadásokat                                                            473 ezer Ft-ban, 

                 - egyéb támogatásokat államháztartáson belülre                   599 ezer Ft-ban, 

                 - egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre                3 000 ezer Ft-ban, 

     - a költségvetési felhalmozási bevételt                             178 476 ezer Ft-ban, 

      

    - a költségvetési működési kiadást                                           3 562 685 ezer Ft-ban, 

       melyből a/az: 

       - személyi juttatásokat                                                  1 015 912 ezer Ft-ban, 

 
1 A 2. § (1) bekezdését a 11/2020.(V.13.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályba lépett 2020. május 15. 

napján.  
2 A 2. § (3) bekezdését a 11/2020.(V.13.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályba lépett 2020. május 15. 

napján.  



  

       - munkaadókat terhelő járulékokat                                  154 335 ezer Ft-ban, 

      - dologi kiadásokat                                       1 676 087 ezer Ft-ban, 

                - ellátottak juttatásait                                                          20 000 ezer Ft-ban, 

                - elvonásokat és befizetéseket                                              2 000 ezer Ft-ban, 

                - egyéb támogatásokat államháztartáson belülre              364 272 ezer Ft-ban, 

                - egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre              330 079 ezer Ft-ban, 

    - a költségvetési működési bevételt                           3 074 910 ezer Ft-ban,     

 

    - a finanszírozási felhalmozási kiadást                                        65 625  ezer Ft-ban, 

    - a finanszírozási felhalmozási bevételt                                  1 927 018 ezer Ft-ban,       

           

    - a finanszírozási működési kiadást                                           432 181 ezer Ft-ban, 

    - a finanszírozási működési bevételt                                      1 350 974 ezer Ft-ban, 

 

    - az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét           177,0  főben 

            

      á l l a p í t j a   m e g. 
 

 

(4)  Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és 

költségvetési kiadásainak – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban 

Áht.) 23. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti – elkülönített bemutatását a 2. és az 5. melléklet 

szerint fogadja el.  

 

3. §  A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti 

megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

 

4. § A 2.§-ban megállapított bevételek közül az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. 

mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 

 

5. §  A 2.§-ban megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

 

6. §  A 2.§-ban megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 

bemutatását a 6/a. mellékletnek megfelelően fogadja el.   

 

7. §  Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek 

működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

8. § A 2.§-ban megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. 

melléklet szerint fogadja el.  

 

9. § A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított működési célú pénzeszköz átadásainak 

előirányzatait a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.   

  

10. § Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények engedélyezett létszámát a 10. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

 



  

11. §  Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el. 

   

 

12. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el. 

 

13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéből származó fizetési kötelezettségének a 

futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 

13. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 

14. § Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként 

vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. mellékletnek 

megfelelően fogadja el. 

 

15. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 

15. melléklet szerint fogadja el.   

 

 

16. § Az intézmények 2020. évi önkormányzati támogatásának adatait a 16. melléklet mutatja be. 

 

 

2. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

17. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

 

18. § (1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíját az Önkormányzat 

12/2018. (V. 30.) rendelete 2. §-a szerint állapítja meg.   

(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 

2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2020. évre 45.492 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

Illetménykiegészítését a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati  

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint 

állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2020. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, 

továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal költségvetése 

tartalmazza. 

 

19. § (1) A működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között szereplő 

egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására megállapított 4.200 e Ft előirányzat 

felhasználásáról – az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 18/2015. (VI. 

12.) önkormányzati rendelet 13.§ (1) – (2) bekezdése alapján – a polgármester vagy a Képviselő-

testület dönt. A civil szervezetek 2.000 e Ft pályázati keretére benyújtott pályázatokról a fenti 

rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság 

rendelkezik.   

(2) A sporttámogatás 35.000 e Ft előirányzata feletti rendelkezés jogát – Mátészalka Város 

Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 

10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. (4) – (6) bekezdéseinek megfelelően – a 

polgármester és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság gyakorolja.  

(3) A pályázati támogatással történő elszámolás részletes szabályait a 18/2015. (VI. 12.) 

önkormányzati rendelet tartalmazza.  

 



  

20. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási 

előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát 

fenntartja. 

 

21. § A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat 

nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése 

mellett. 

 

22. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli 

többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett 

többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-

módosítás után használhatják fel.  

(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a 

várható bevétel nagyságrendjéig. 

(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség 

nem vállalható. 

(4)3 A költségvetési év folyamán az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és a 

folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetési intézmények működési 

kiadásait rangsorolni kell.   Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és 

a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra csak az előzőek teljesítése 

után, a dologi előirányzat időarányos részének maradványára lehet kötelezettséget 

vállalni.  Az egyéb dologi kiadások esetén 20 e Ft-nál nagyobb összegre kötelezettséget 

vállalni a pénzügyi irodavezető véleményezése alapján csak a polgármester előzetes 

írásos jóváhagyása után lehet. Az előzetes megrendelőt jóváhagyásra az intézmény 

vezetőjének aláírásával kell benyújtani. Az intézményvezetők a jóváhagyás és a pénzügyi 

ellenjegyzés nélkül nem vállalhatnak kötelezettséget.  
 

(5) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem 

pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A 

havi nettó munkabérek fedezetéhez szükséges támogatás a következő hó elején – a Magyar 

Államkincstár értesítése alapján – kerül biztosításra.  

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői 

kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

 

23. § Az Áht. 97. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések 

értékhatára a 2020. évi központi költségvetésről szóló törvény 68. §-ának megfelelően 100 000 

Ft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 A 22. § (4) bekezdését módosította a 11/2020.(V.13.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2020. május 15. 

napján.  



  

 

3. Záró rendelkezések 

 

 

24. § Ez a rendelet 2020. február 13-án 20.00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi 

költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 

 

 

 

 

 

 

      Dr. Hanusi Péter s.k. Dr. Takács Csaba s.k. 

         polgármester   jegyző 

 

Egységes szerkezetbe foglalta 

dr. Márton Ágnes törvényességi referens 

2020. május 15. napján. 




































