
BAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 6/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Baksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 16.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja. 

 

 

1.§. 

 

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 16.) önkormányzati rendelet (a 

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

 

„3. §. ( 1 ) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését  

 

                                              264.147 e Ft bevétellel és 

                                              264.147 e Ft kiadással, ezen belül  
 

 20.357 e Ft  személyi juttatásokkal, 

 2.758 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

  hozzájárulási adóval,        

 37.740 e Ft dologi kiadásokkal, 

 67.732 e Ft tám.értékű működési kiadással, 

 118.918 e Ft központi irányítószervi támogatással, 

 0 e Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátadással,  

 8.295 e Ft  szociálpolitikai és egyéb juttatásokkal, 

 0 e Ft beruházásokkal, 

 0 e Ft felújítással, 

 0 e Ft finanszírozási kiadásokkal 

 574 e Ft tartalékkal 

 7.773 e Ft állami megelőlegezés visszafizetésével 

 állapítja meg.” 

 

 

2.§. 

 

(1) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

(1) A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 

(1) A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 

(1) A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. 

(1) A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. 

(1) A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Záró rendelkezések 

 

3. §. 

 

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi gazdálkodás 

során kell alkalmazni. 

 

Baksa, 2020. június 25. 

 

 

    Tóth Gábor s.k.                                Takácsné Jauk Ibolya s.k.                      

     polgármester                        jegyző 

 

 

 

 

A rendeletet a képviselő-testület 2020. június 25-én tartott ülésén fogadta el. 

 

 

A rendeletet kihirdettem: 

 

Baksa, 2020. június 26. 

 

 

 

Némethné dr. Salamon Krisztina s.k. 

aljegyző 

 


