
 

 

 

 

 

 

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2021.(V.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2020. 

évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 

szóló 3/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

alapján Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében 

eljárva, 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) A Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (II.20.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

[A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. 

§ (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak 

szerint határozza meg:] 

„c) működési célú kiadások 8.285.287,1 eFt 

d) felhalmozási célú kiadások 6.019.256,9 eFt” 

(2) A Rendelet 3. § (8) bekezdés d)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési 

bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 

szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:] 

„d) a személyi jellegű kiadások 3.486.603,9 e Ft, 

e) a munkaadókat terhelő járulékok 676.721,5 e Ft, 

f) a dologi jellegű kiadások 3.082.385,2 e Ft,” 

(3) A Rendelet 3. § (8) bekezdés l) és m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési 

bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 

szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:] 

„l) beruházások 4.331.561,8 e Ft, 

m) felújítások 1.528.392,6 e Ft,” 

2. § 

(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Rendelet 4.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Rendelet 4.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Rendelet 4.2.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Rendelet 4.2.3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Rendelet 4.3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 



3 

(10) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) A Rendelet 23.1. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

(16) A Rendelet 23.2. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

dr. Szilágyi Anita 

            jegyző  

Nagy János 

polgármester 

 

 

 

 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere ezen rendeletet 2021. május 17. napján 

alkotta, 2021.  május 18. napján kihirdetésre került. 

 

dr. Szilágyi Anita 

jegyző 

 

 

 

 

 

 


