3. SZAMo
EL6TERJESzTES
A NyucAT-puuAur0LI REGIouAus HULLADfrxe*zoAt xopAst

drxonuAlrvzetl tAnsulAs
zo2o.6v xot tsEcvpr6sEnpr t. ut6oositAse tAncvABAN
Tisztelt Tirsuldsi Tandcs!
Az dllarnhaztartasrol szolo

2oll.

evi CXCV. Torveny (tovAbbiakban: Atrt.) ZO.S

(1) bekezdds alapjdn a t6.rsu16.s k6ltsegvetesi tervez€sere es dokument5.l6.s6,ra

a helyi onkormS.nyzatokra vonatkozo szabdlyokat kell alkalmazni Ennek
megfelelve a T6.rsu15,s es Szombathely Megrei Jogu VAros Polg6"rmesteri
Hivatala kozott letrejott fe1adate116t5"si meg611apod6.s alapjan keszult el a
T6,rsu16.s 2O2O. ev koltsegvet6se, melyet a T5.rsul5.si Tan5.cs lO l2O2O.(II.04.)sz.

hattr ozat6.va1 fo gadott.

A tArsulS.si megallapodSrs VII/1.1. h.l pontja alapjAn a TArsulasi

TanAcs

krzarolagos feladat- es hatAskore a TArsulas koltsegvetese modositAsAnak
elfogadAsa.

Eleget teve ezerl jogszabalyi kotelezetts6gnek

a

T6.rsu16.s 2O2O. 6vi

koltsegvetesenek modosit6. sara az aldLbbi eloterj esztest kiv5.nom tenni:
Beudteli otdal

A 2O2O. evi koltsegvetes I. modositdsdban L 2O2 675 e Ft iisszegii bev6telt
f6iisszeggel terveztunk, amely az eredeti el6ir6rnyzatban elfogadott osszegeken

kivul a

ztrszdmadS.sban jovAhagrott penzrnaradv6.ny 6sszeget, valamint

Szombathely Megrei Jogu V6.ros OnkormS.nyzatatol szerzodesben
kerites epitesere kapott

o

ssze

get tartalrnazza.

v6.11a1t

A

beadteleket rdszletesen aelfiterjesztds

1.

szdmil

melldklete

tqrtalmazza.
Kiaddsi oldal
A 2O2O. evi koltsegvetes I. modositds6ban 12O2 675 e Ft iisszegti kiadisi
f6iisszeggel terveztunk, amelyben a kovetkez6 szempontok szerint kerultek
figrelembevetelre:

A szem6lyi juttatasok es jArulekai soron a modositott eloir6tnyzatban a 2019.
evben biztositott, de a kifizetes 2O2O. evre Athuzodo megbizasi dij es jarulekai
szerepelnek.

A dologi, valamint a

felhalmozasi kiadS.soknAl szinten

a 2019. evben

eloiranyzott de penz:.j.gtileg nem teljesult kiadasok elotranyzatan szerepelnek.
Akotelezettseggel nem terhelt maradvany a tartalek sorra kerult.

A dologi kiad6soknAl a

13l2O2O(II.04) Ltatarozattal elfogadott kerites

epitesevel kapcsoiatos kiadS"s kerult beemelesre.

Az

6"1ta16nos

tartalek sorrol S.tcsoportositasra kerult az egreb mukodesi

t5.mogat6.sok sorra Koszeg es Repcelak v5.ro soknak rekultiv6"ciora j ovAhagrott
osszeg.

A kiad&sokat rdszletesen d. jelen elfiterjesztds 2. szdmfi melldklete
tqrtq.lmqzzq..

a tisztelt TArsulAsi TanAcsot, hory a 2O2O. evi koltsegvetes I.
modosit5"sAt a fentiek ismereteben az alAbbi b,atarozatt javaslat szerint
Kerem

elfogadni sziveskedj ek.
Kelt: Szombathely, 2O2O. majus 05.

Hatdrozati iavaslat

A Nyugat-dundntuli Region6lis Onkormdnyzati Hullad6kgazd6lkodAsi
TArsulAs TArsuldsi TanAcsAnak Elnoke a 40l2O2O( III.11.) Korm6nyrendelet
alapj6"n kihirdetett veszelyhelyzetre tekintettel a Katasztrofavddelemr6l szol6

2OlL. evi CXXVIII. torv6ny 46.S ( 4) bekezd6seben kapott felhatalmazds
alapjAn a T6.rsu15.s 2O2O. 6vi koltsegvet6senek I. sz. m6dosit6.sAval
kapcsolatos el6terjesztest alapjdn az all,bbiak szerint fogadta el:

(1) A T6.rsu16.s 2O2O. 6vi bev6teli illetve kiadAsi f6osszeg6nek modositott
el6irttnyzata:1 2O2 675 e Ft.

(2) A kiadAsok eloirdnyzatai a kiemelt eloirttnyzatok tekinteteben
aldbbiaks zerint alakultak

az

:

adatok E Ft-ban

Megnevez6s
Szemelyi juttat6sok

M6dositott el6lrdnyzat
15 809

Munkaadot terhelo jArulek es szoci5.Iis hozzlldruldsi ado 2 8t6

kiadAsok
Tartal6kok
Beruh6zAsok
Finanszirozasi kiad6.sok
Kiilts6ryet6si kiadisok iisszesen

55 790

Dologi

732 O23
46 237
350 000
L 2O2 675

(3)A2O2O. 6vi kolts6gvetesi bev6teleket reszletesen az
(4) A 2O2O. evi koltsegvetesi kiadAsokat reszletesen

Felel6s: Dr. Horv6th Attila

Kozremukodik: a PIU szerrezet

Hat6rid6: Folyamatos

l. melleklet tartalmazza.

a2.melleklet tartalmazza.

