
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelete 

Visegrád Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján – 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. A rendelet hatálya 
1. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületére 
(továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Visegrádi Polgármesteri Hivatalra 
(továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Visegrád Város Önkormányzat által fenntartott 
önállóan működő költségvetési szervekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon 
természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, 
akik támogatásban részesülnek.  
 

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 
2.§ 

 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

a) költségvetési bevételének főösszegét 2.517.214.446.-Ft-ban 
b) költségvetési kiadásainak főösszegét 2.517.214.446.- Ft-ban. 

(2) Az önkormányzat 
a) működési bevételeinek főösszegét:   601.748.033 Ft-ban 
b) működési kiadásainak főösszegét: 1.304.197.446 Ft-ban 

(3) Az önkormányzat 
a) fejlesztési és felhalmozási jellegű bevételeinek főösszegét:   979.722.000.-Ft-ban 
b) fejlesztési és felhalmozási jellegű kiadásainak főösszegét: 1.213.017.000.-Ft-ban 
állapítja meg. 

 
3.§ 

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 

 
4.§ 

A Képviselő-testület az Önkormányzatának bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és 
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 

 
 5. § 

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és 
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 
 

6.§ 
A Képviselő-testület a Fellegvár Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 



 
7.§ 

A Képviselő-testület a Városi Konyha bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 

 
8.§ 

A Képviselő-testület a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár bevételeit és 
kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet 
szerinti részletezettségben állapítja meg. 

 
9.§ 

A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek működési bevételeit feladatonként a 7. 
melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 
 

10.§ 
A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek felhalmozási bevételeit feladatonként a 
8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 
 

11.§ 
A Képviselő-testület az önkormányzat sajátos működési bevételeit a 9. melléklet szerinti 
részletezettségben állapítja meg. 
 

12.§ 
A Képviselő-testület az önkormányzat központi költségvetési támogatásait a 10. melléklet 
szerinti részletezettségben állapítja meg. 
 

13.§ 
A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek működési és finanszírozási kiadásait 
feladatonként a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 
 

14.§ 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és beruházásai kiadásait intézményenként a 
12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 
(2) A felújítási és beruházási kiadások megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet 
megkötése nem szükséges. 
(3) A fejújítási és a beruházási célú kiadásokat, csak a hozzájuk rendelt bevétel teljesülése 
esetén lehet megvalósítani.  
 

15.§ 
A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és beruházásai kiadásait feladatonként a 13. 
melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.  
 

16.§ 
A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 14. melléklet szerinti 
részletezettségben állapítja meg.  
 

17.§ 
A képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait a 15. 
melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.  
 



18.§ 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát a 16. melléklet szerinti 
részletezettségben állapítja meg.  
(2) A Képviselő-testület: 
a) az általános tartalék összegét 78.697.737.-Ft-ban 
b) a céltartalék összegét 250.000.000.-Ft-ban állapítja meg. 
(3) Az általános és cél tartalékban szereplő összeg felhasználásáról a képviselő-testület dönt. 
(4) A polgármester képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül vállalhat esetenként nettó 
2.000.000 Ft-ig pénzügyi kötelezettséget, a forrás egyidejű megjelölésével, a költségvetésben 
szereplő feladatokra. A nettó 500.000 Ft feletti, de a nettó 2.000.000 Ft-ot el nem érő pénzügyi 
kötelezettség vállalás esetén a polgármesternek a képviselő-testületet utólagosan a döntést 
követő testületi ülésen tájékoztatnia kell. 
 
(5) Az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron 
következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. 
 

19.§ 
A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a 
közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 17. melléklet szerinti részletezettségben 
állapítja meg. 

 
20.§ 

A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 
programokat a rendelet 18. melléklete határozza meg. 

 
 

21.§ 
A köztisztviselői illetményalap mértéke 2020.01.01-től 55.000 Ft 

 
22.§ 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek 
vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások 
teljesítésére. 
(2) A képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat esetenként nettó 500.000 Ft-
ig pénzügyi kötelezettséget, a költségvetési tartalék terhére, a költségvetésben nem szereplő 
feladatokra, melyekről a képviselő-testületet utólagosan a döntést követő ülésen tájékoztatja. 
 

23.§ 
(1) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú 
gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is 
teljesíthetőek. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben 
módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek.   
(2) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati lejárt határidejű és esedékes 
követelések haladéktalan beszedését. 
(3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett 
bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás 
növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem 
teljesíthetők. 
 

Záró rendelkezések 



23. § 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell 
alkalmazni. 

 

Visegrád, 2020. február 21. 
 
 

 Eöry Dénes Dr. Szabó Ferenc 
  polgármester jegyző 
 
 
 
A rendeletet kihirdettem: 
 
Visegrád, 2020. február 21. 
 

 Dr. Szabó Ferenc  
 jegyző 

 






































