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E L Ő T E R J E S Z T É S  

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) számú rendeletének 

módosításáról 

 

Tárgyalja: Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. november 22. 

napján tartandó nyílt ülésén. 

 

Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 

Készítette:  Ruck Margit pénzügyi munkatárs 

Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

Melléklet:  1 db rendelet-tervezet 

Jogszabályi háttér:  

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

Tisztelt Képviselő Testület! 

I. 

Általános indokolás 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) számú 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása a bevételek változásai, köztük a költségvetési 

támogatások módosulásai, finanszírozási megelőlegezések és új előirányzat-teljesülések 

könyvelés miatt vált szükségessé. Teljesítést csak abban az esetben lehetséges könyvelni, ha 

van előirányzat. 

Az előirányzat módosítás érinti Csökmő Nagyközség Önkormányzatát, a Csökmői 

Polgármesteri Hivatalt, a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsődét és a Faluház és Könyvtárt. 

A Csökmő Nagyközség Önkormányzatnál az alábbi bevételi többleteket javasoljuk 

előirányzatosításra: 

 



 

 

- Az Önkormányzat költségvetési működési támogatásai az októberi mutatószám 

felmérést eredményeként az önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása 1 

264 500 Ft-tal, a gyermekétkeztetési feladatok támogatása 678 690 Ft-tal növekedett, 

összesen 1 943 190 Ft-tal növekedtek. Tervbevételre került a köznevelési feladat 

támogatás, az Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 

növekményének irányító szervi támogatásként történő átadása a Játéksziget Óvoda és 

Mini Bölcsőde intézmény részére, összesen 1 943 190 Ft. 

- Egyéb működési támogatásként javasolt előirányzatosítani 255 757 Ft-ot, és irányító 

szervi támogatásként átadni a Faluház és Könyvtár részére, az Nemzeti Kulturális Alap 

499135/00105 azonosítójú pályázat kapcsán. 

- Az Önkormányzat a II. félévben 2 103 116 Ft kiegészítő támogatást kapott a 

huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási 

programja keretében (4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet), mely a koronavírus-világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes 

intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti, a 2021. 

évben kieső iparűzési adóbevételt kompenzálta. A 2 103 116 Ft bevételt a dologi 

kiadásokkal szemben javasolt előirányzatosítani. 

- Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi 

előirányzattöbblet 812 452 Ft, mely forrás dologi kiadásként került betervezésre. 

- Kiadási előirányzatként tervezni szükséges az Egyéb működési célú támogatások ÁH-n 

kívülre kiadási sorra 2 832 100 Ft-ot a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás 

támogatására. Bevételként a BM/8680/2021.  számú támogatói okirat alapján javasolt 

nyilvántartásba venni 2 832 100 Ft-ot, a Működési célú költségvetési támogatások és 

kiegészítő támogatások között. 

- Javasolt nyilvántartásba venni 2 500 000 Ft-ot, a Működési célú költségvetési 

támogatások és kiegészítő támogatások között az Önkormányzatok rendkívüli 

támogatása jogcímen juttatott bevétel miatt, és a dologi kiadásokkal szemben 

előirányzatosítani. 

- Javasolt nyilvántartásba venni a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő 

támogatások között a BMÖGF/191-36/2021. számú támogatói okirat alapján szociális 

tüzelőanyag vásárlására 3 606 800 Ft bevételként, és a dologi kiadások előirányzatát 

ezzel az összeggel megnövelni. 

- Javasolt a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása BMÖFT/6-9/2021. pályázat alapján 

16 878 825 Ft-ot bevételként a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások rovaton 

és kiadásként a Felújítások között nyilvántartásba venni. 

- Javasolt a Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - MFP-ÖTIF/2021 – 

1 608 599 Ft, MFP-ÖTIK_2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 

– 15 363 045 Ft, Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-



 

 

UHK_2021 – 19 990 241 Ft-ot bevételként Egyéb felhalmozási célú támogatások 

bevételei rovaton, kiadásként a Felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a 

Felújítások között nyilvántartásba venni. 

- Továbbá javasolt a Kommunális eszköz beszerzése MFP-KOEB/2021 – 9 636 089 Ft, 

Orvosi eszközök beszerzése - MFP-AEE/2021 – 1 707 584 Ft, illetve a 

közfoglalkoztatással kapcsolatban 35 000 000 Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások 

bevételei között, és a felhalmozási kiadások, ezen belül a beruházásokkal szemben 

előirányzatosítani. 

- Az Önkormányzat költségvetésének tervezésekor az óvatos tervezés következtében 

8 000 000 Ft helyi iparűzési adó került tervezésre. A teljesülési adatok alapján javasolt 

ezen bevételi előirányzatot megemelni további 6 975 508 Ft-tal, a bevételi előirányzati 

többletet javasolt a dologi kiadásokkal szemben tervbe venni. 

A Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsődénél javasoljuk a bevételi előirányzatokat módosítani az 

alábbiak szerint: 

- Az Irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozás) 1 943 190 Ft-tal javasoljuk 

növelni, amely az óvodai dologi, 970 890 Ft, és felhalmozási kiadások 972 300 Ft 

növekedése forrása lesz. Az irányító szervi támogatás növekedést az októberi 

mutatószám felmérés módosítása szerinti köznevelési feladatok, és a 

gyermekétkeztetési feladatok támogatásának növekedése okozta. 

- Javasolt továbbá előző év költségvetési maradványának igénybevételére - 460 952 Ft-

ot nyilvántartásba venni, mely dologi előirányzatokkal szemben került betervezésre. 

- Javasolt a dologi kiadások 698 500 Ft-tal csökkentése, és ezzel az összeggel a 

felhalmozási kiadásokon belül a beruházási előirányzat megnövelése. 

A Faluház és Könyvtárnál javasoljuk a bevételi előirányzatokat módosítani az alábbiak szerint: 

- Az Irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozás) 255 757 Ft-tal javasoljuk 

növelni, amely a Faluház és Könyvtár személyi jellegű kiadások növekedése forrása 

lesz.  

- Javasolt továbbá előző év költségvetési maradványának igénybevételére - 232 905 Ft-

ot nyilvántartásba venni, mely dologi előirányzatokkal szemben került betervezésre. 

A Csökmői Polgármesteri Hivatalnál javasoljuk a bevételi előirányzatokat módosítani az 

alábbiak szerint: 

- A szolgáltatások ellenértéke bevételt javasolt 102 000 Ft-tal, az egyéb működési 

bevételek előirányzatát 13 977 Ft-tal növelni, amely a Csökmői Polgármesteri 

Hivatalnál a személyi jellegű kiadások növekedése forrása lesz.  



 

 

- Javasolt továbbá előző év költségvetési maradványának igénybevételére - 108 975 Ft-

ot nyilvántartásba venni, mely dologi előirányzatokkal szemben került betervezésre. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiek alapján a mellékelt Rendelet tervezet elfogadását. 

 

 

Csökmő, 2021. november 17. 

 

 

 

 Nagy Tibor 

 polgármester  



 

 

II. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A módosuló előirányzati főösszeget tartalmazza. 

III. Előzetes hatásvizsgálat 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendelet-tervezet elfogadásának nem várható társadalmi hatása.  

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A teljesülés adatokhoz igazodó előirányzat módosítások átvezetésre kerül sor. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet megalkotása szükséges az előirányzatok rendezése végett. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak.  
 
 

Csökmő, 2021. november 17. 

 
Fülöpné dr. Kerti Judit  

jegyző 

 

 

  

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131186.563183&celpara=17#xcel


 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 

rendelete 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) rendelet módosításáról  

Csökmő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

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

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csökmő Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.25.) számú Önkormányzati rendelet 23. § (6) számú 

bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. 

§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2021. évi 

költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: bevételi főösszeg: 772.522.457 Ft, kiadási 

főösszeg: 772.522.457 Ft, melyből: működési célú bevételek: 358.186.612 Ft, működési célú 

kiadások: 392.244.869 Ft, a működési költségvetés egyenlege: -34.058.257 Ft; felhalmozási 

célú bevételek: 151.866.518 Ft, felhalmozási célú kiadások: 371.829.854 Ft, a felhalmozási 

költségvetés egyenlege: -219.963.336 Ft; a költségvetési bevételek összesen: 510.053.130 Ft, a 

költségvetési kiadások összesen: 764.074.723 Ft, a költségvetési egyenlege: -254.021.593 Ft; 

finanszírozási bevételek: 262.469.327 Ft, finanszírozási kiadások: 8.447.734 Ft, a 

finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 254.021.593 Ft. A Képviselő-testület az 

Önkormányzat 2021. évi finanszírozás egyenlegét 254.021.593 Ft-ban állapítja meg, mely a -

3.058.257 Ft működési költségvetési egyenleg fedezetét és a -219.963.336 Ft felhalmozási 

költségvetési egyenleg fedezetét biztosítja.” 

2. § 

(1) A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. 

(2) A Rendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. 

(3) A Rendelet 9. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul. 

(4) A Rendelet 10. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul. 

(5) A Rendelet 11. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul. 

(6) A Rendelet 12. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második 

napon hatályát veszti. 



 

 

 

1. melléklet 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege 

(A melléklet szövegét a(z) Csökmő Nk.Önk. 2021. évi költségvetésének összevont mérlege.pdf 

elnevezésű fájl tartalmazza.) 

 

2. melléklet 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a működési és 

felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege 

(A melléklet szövegét a(z) Csökmő Nk. Önk.2021. évi költségvetésében a működési és 

felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

3. melléklet 

Csökmő Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai 

(A melléklet szövegét a(z) Csökmő Nk. Önk. 2021.évi bevételi és kiadási előrányzatai.pdf 

elnevezésű fájl tartalmazza.) 

4. melléklet 

Csökmői Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai 

(A melléklet szövegét a(z) Csökmői Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási 

előirányzatai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza. 

5. melléklet 

Faluház és Könyvtár 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai 

(A melléklet szövegét a(z) Faluház és Könyvtár 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai.pdf 

elnevezésű fájl tartalmazza.) 

6. melléklet 

Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai 

(A melléklet szövegét a(z) Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi bevételi és kiadási 

előirányzatai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

 

  



 

 

 

 

Záradék: 

A kihirdetés időpontja: 2021. november, 22. 

 

 Fülöpné dr. Kerti Judit 

 jegyző 


