5. SZAM0
ELOTERJESZTES

A NyucAT-purAur0n

npcrorAus HULLADExcezoAnopAsr

6 rxo

nuAuyzarr tAnsur,As
zo2o. Ev x6r,ts6cvpt6sElpx rr. M6DosirAse tAncyABAN
a, rAnsulAsr rnuAcs
zo2o..r0lrus z-Aw TARTANp6 Ul6s6np
Tisztelt Tdrsulisi Tanics!
Az dllarnh1ztartdsrol szolo 2017. evi CXCV. Torveny (tovAbbiakban: Afrt.)

ZO.S

(1) bekezdes alapjan a t5.rsu16.s k6ltsegvetesi tervezesere es dokument6.l6"s6.ra

a helyi onkorm6.nyzatokra vonatkozo szabalyokat kell alkalmazni. Ennek
megfelelve a T5.rsu16.s es Szombathely Megrei Jogu V6.ros Polg5.rmesteri
Hivatala kozott letrejott feladate1l6t6rsi megdllapodds alapjAn keszult el a
T5.rsu15.s 2O2O. ev koltsegvet6se, melyet a T6.rsu16.si

hattrozatdval fogadott el, 6s a

17

Tanacs lO I 2O2O.(II.O4.) sz.

/2O20(V.1l.)sz. hatarozatdval modositott.

A tarsulasi megAllapodas VII/1.1. h.l pontja alapjan a Tarsulasi Tanacs
kizarolagos feladat- es hatAskore a Tarsulas koltsegvetese modositasAnak
elfogadAsa.

Eleget teve ezert jogszabalyi kotelezettsegnek

a

T5.rsu15.s 2O2O. evi

kolts6gvet6senek modosit6 sar a az al6rbbi el6terj esztest kivAnom tenni

:

Beudteti oldal

A

2O2O. evi koltsegvetes

II. modosit6.sAban L 2O4 566 e Ft iisszegii bev6teli

f6tisszeggel terveztunk, amely az eredetieloir€nyzatban elfogadott osszegeken
kivul Szombathely Megrei Jogu V6.ros Onkorm5.nyzatdtol szerz,lddsben vdLllalt
kerites epites6re kapott ossze get tartalmazza.

A beadteleket r€szletesen aelfiterJesztils 1. szdmit melliklete
tartq.lmqzza.
Kiaddsi oldal
A 2O2O. evi koltsegvet6s II. modosit5rs6ban

I

2O4 566 e

Ft iisszegti kiaddsi

f6iisszeggel terveztunk, amelyben a kovetkez6 szempontok szerint kerultek
figrelembevetelre:

A dologi kiad6soknAl a

13|2O2O(II.04.) hatirozattal elfogadott kerit6s

epit6sevel kapcsolatos tobblet kiadas kerult beemelesre.

Az

6.1ta16.nos

tartalek sorrol 5"tcsoportositS.sra kerult az egreb mtikodesi

tdmogatS.sok sorra Repcelak vArosoknak rekultiv6,ciora jovahagrott osszeg.

A

kia;dd,sokat rdszletesen a jelen elfiterjeszt€s
tqrtalmqzza.

a tisztelt Tarsulasi TanAcsot, hory a
modositAsat a fentiek ismereteben az a15.bbi
Kerem

2. szdntrt mefiilklete

2020.

evi koltsegvetes

II.

i javaslat szerint

elfogadni sziveskedj ek.
Kelt: Szombathely, 2O2O.julius 2.

Hatirozati iavaslat

A Nyugat-dunAntuli Regionalis OnkormAnyzati HulladekgazdalkodaLsi
T5.rsu15.s T6rsu15.si TanAcsa megt6.rgralta a T6"rsu15.s 2O2O. 6vi
koltsegvetesenek II. sz. modosit5"sdval kapcsolatos el6terjesztest 6s azt a
T6"rsu16.si megAllapod6s

elfogadta:

(iranyito szery hat6.skore) alapjAn az alttbbiak szerint

(1) A TArsulAs 2O2O. evi beveteli illetve kiadasi foosszegenek modositott
elorranyzata:1 2O4 566 e Ft.

(2) A kiadasok eloiranyzatai a kiemelt eloiranyzatok tekinteteben
alabbiaks zerrnt alakultak

az

:

adatok E Ft-ban
Megnevez6s
Szemelyi

M6dositott el6irinyzat

juttatasok

15 8O9

Munkaad6t terhel6 jdrul6k es szoci6.lis hozz0tj6rrul5"si ado 2 8t6

kiad6rsok
Tartal6kok
Beruh6z5.sok
Finanszirozitsi kiadS"sok
Ktilts6gvet6sl kiaddsok iisszesen
Dologi

(3)A 2020. evi koltsegvetesi beveteleket reszletesen az
(41

55 790

732 O23

48 t28
350 000

L 2O4 5,66

l. melleklet tartalmazza.

A 2O2O. evi koltsegvetesi kiad5"sokat reszletesen a 2.melleklet tartalmazza.
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