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Minősített többség 
 
Előterjesztés Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. 
szeptember 30-i ülése 2. napirendi pontjához: 
 
Döntés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról 
Előadó: Dávid Tímea polgármester, Fausztné Bíró Hajnalka gazdálkodási vezető 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rend-
jét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) 
szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, meg-
változtatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a 
bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkenheti. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:  
 

34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és 
kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) 
bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé 
teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosítást. 

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási elő-
irányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati 
költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egy-
más között átcsoportosíthatóak. 

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, elő-
irányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyed-
évenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési be-
számoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségve-
tési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő mó-
don - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költség-
vetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését 
követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési ren-
delet módosítását. 
 
Aparhant Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének 
módosítása a fenti törvényi kötelezettségek betartása miatt szükséges.  
Aparhant Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének 
módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások miatt kerül sor.  

 
Aparhant Község Önkormányzata bevételi és kiadási főösszege 288.558.232,- Ft-ról 
303.304.274,- Ft-ra módosult.  
 
A Községi Önkormányzat Vízműve bevételi és kiadási főösszege 14 616 625 Ft-ról 
17 826 265,- Ft-ra módosult.  
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Aparhanti Felhőcske Óvoda bevételi és kiadási főösszege 28 754 800,- Ft-ról  
28 954 800,- Ft-ra módosult.  
 
Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 47 773 313 Ft-
ról 48 993 313,- Ft-ra módosult.  
 
Fenti módosításokat az előterjesztés mellékletét képező rendelet és annak mellékle-
tei tartalmazzák. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetben foglaltakat elfo-
gadni szíveskedjenek. 
 
Aparhant, 2020. szeptember 24.  
 
 
 
 Dávid Tímea sk. Fausztné Bíró Hajnalka sk. 
 polgármester gazdálkodási vezető 
  

 


