
oföldeák község onkormán y zata Képviselő-testületének
1 l 2021.(xL 1 0.) ö nkor mány zati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
módosításokkal egységes szerke zetb e foglalva

Ómtoeat község Önkormányz atánakKépviselő-testülete az Alaptöwény 32'cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében e|jáwa a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. s A rendelet hatályakiterjed Órotoeat Községi Onkormányzatára.

2. s A Képviselő-testület az á||amháztartásról szólő 2011. évi CXCV. torvény (a továbbiakban Átrt';
23. s Q) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a költségvetés tábiarendszerét e rendelet
mellékletei szerint alakítja ki és hagyja jővá202L évre.

3.$ Óföldeák Község Önkormányzat képviseltí-testÍilete a költségvetési címrendj ét2020. évre az L

mellékl etben fo glaltak szerint határ ozza me g.

A költségvetés lrevételeinek és kiadásainak főösszege,
költségvetési egyenleg

'4. $. A Képviselő+estület az önkormányzat2O2L. évi költségvetése

a.) bevételei ftí osszegét: 118 651 e Ft-ban
b.) kiadási fcí összegét: 118 651 e Ft-ban

állapítja meg.

's. $ (t) A képviselő-testtilet az 4. $ -ban meghatározott főosszegeken belüli főbb előirányzat
csoportok összegét:

a.) a működési célú bevétel 50 532 e Ft
b.) a felhalmozási célú bevétel 0 Ft
c.) finanszírozási bevétel 68 119 e Ft
d.) a működési célú kiadás 85 079 e Ft
e.) a felhalmozási célú kiadás 32 630 e Ft
f.) finanszírozási célú kiadás 942 729 Ft összegben állapítja meg'

'Q) e képviselő-testület az (l) bekezdés c.) pontjában meghatá rozottműködési célú kiadási
foösszegen belüli kiemelt e\őirányzatait - múködési költségvetését

a.) a személyi jellegri kiadások 23 427 elrt
b.) a munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 2 535 521 Ft
c.) a dologi jellegű kiadások 14 983 e Ft
d.) ellátottak pénzbelijuttatásai 5 630 000 Ft
e.) egyéb működési célú kiadások 38 503 e Ft

1 Módosította az 5l2O21 .(lX'10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. szeptember 11' napjától'
2 Módosította az 5t2021 '(lX.10') önkormányzati rendelet, hatályos 202'1 . szeptember 11. napjától.
3 Módosította az 5l2O21'(lX.10') önkormányzati rendelet, hatályos 202'1 . szeptember '1 1. napjától.



o(:) e képviselő-testtilet az (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott felhalmo zási célűkiadásait
- felhalmozási koltségvetését :

a') intézményi beruházások: 2 208 e Ft
b) felújítások: 30 400 e Ft
c.) egyéb felhalmozási kiadások
(felhalmozási célú pénzeszkozátadás): 22 eFt összegben állapítja meg.

(a) A képviselő-testÍilet az (Í) bekezdés e.) pontjában meghatáro2ott finanszirozási kiadásait -
ftnanszir ozási költsé gvetését :

a.) finanszirozási kiadás Áht. megelőlegezés g42 72g Ft

Az iinkorm ány zat költsé gvetési bevételei

'6. $ (1) A képviselő-testiilet az önkormányzat 2021. évi ktiltségvetési bevételeit kiemelt
el(iirányzatonként a 1' melléklet szerint állapítja meg.

(2) A 2. mellékletben (*-gal) megielölt bevételek részletezését

a.) a2/l. melléklet: a helyi önkormányzatokáltalános miíködésének és ágazati feladatainak
támogatását,

b.) a2,l2. melléklet: a helyi önkormányzat működési célú támogatását
tartalmazza.

Az önkorm ányzat költségvetési kiadásai

uz. 
$ (t) A képviselő-testtilet az iinkorm ányzatkiadásai előirányzatait -kiadások főösszesítő - és

létszámkeretét a 2. melléklet szerint állapitjameg.

(2) Azönkormány zat fe|adatonkénti kiadásainak címenkénti, ezen belül alcímenkénti kiemelt
előir ányzatait a 3 l I . melléklet tartalmazza.

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait - szociálpolitikai juttatások - a 3l2 me||éklet szerint á|Iapitja
meg.

(4) A pénzeszközátadásokat - társadalmi szervek támogatásai, véglegesen átadott pénzeszközök-
a 3/3. melléklet szerint hagyja jővá.

(5) A képviselő-testület felhalmozási kiadásait beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási
kiadások (felhalmozási célú pénzeszközátadás) részletezésb en a 4' száműmelléklet tarta|mazza'

(6) A mellékleteken az önkormányzat önként vállalt feladatai * -gal vannak jelölve.

4 Módosította az 512021 .(lX'10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021 ' szeptember '1 1. napjától
5 Módosította az 5t2o21'(lX.10') önkormányzati rendelet, hatályos 2o21. szeptember 1'1. napjától
ó Módosította az5l2O21'(lX.10.)önkormányzati rendelet, hatályos 2021. szeptember 11' napjától



'8. $ A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú lrevételi és kiadási elÍiirányzatokat
mérlegszerűen, egymástól elkülonítetten _ a ftnanszirozásiműveleteket is figyelembe véve - az 3.
melléklet szerint hagyja jővá.

9. $ Az onkormányzatnak nincs ttibb éves kihatással járó feladata (adósságot keletkeztető
ügylete, kezességvállalásból fennálló kötelezettsége).

10. $ A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített
e|őirányzat felhasználási ütemtervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

11. $ (l) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek
megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 201L évi CXCry. Törvény (a
továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. $ (1) tlekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet 

'álouszükségessé.

12. $ Az önkormányzatnak európai uniós forrásból ftnanszírozott támogatásból megvalósuló
áthűződő projektjei: EFOP 1.5.3+ EFOP 3.9.2

13. $ A képviselő-testület kiizvetett támogatásokat nem ál|apítottmeg, költségvetés rendeletnek
nincs erre vonatkozó melléklete.

Költségvetési létszámkeret

15. s (1) A Képviselő-testtilet az önkormányzat|étszárnkeretét 3 foben állapítja meg.

(2) aközfoglalkoztatottak teljes munkaidőre számított éves létszámkeretét l2 ftíben állapitja
meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a
hitelműveletekkel kapcso|atos hatáskörök

16. $ (1) A bevételi többlet felhasználásáról, illetve a költségvetési hiány fedezetének módjáról a
Képviselő-testület dönt.

2) A költségvetési hiány ftnanszitozására az e\őző évek pénzmaradványa, az önkormányzat
többletbevételei, működés megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás, átmenetileg folyószámlaúitel
használható fel.

(3) Az előző évi - testtilet á|tal jováhagyott - pénzmaradvány összeg ével az önkormányzat a
költségvetést módosítja, azt ahiány csökkentésére használja fel.

(4) A költségvetési egyenleg alakulását a képviselo-testtilet fbkozott figyelemmel kíséri, és szükség
esetén egyenlegjavító intézkedésekre tesz javaslatot, mellyel év közúen módosításra kerülhet ai
önkormányzat költségvetési rendelete'

(5) A képviselő-testi.ilet az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszkőzeit pénzintézetL pénzlekötés
útján hasznosíthatja, értékpapín vásárolhat az önkormányiat vagyonrenáeletében szatályozottak
szerint.

7 Módosította az 5t2o21 '(lX.10') önkormányzati rendelet, hatályos 2021. szeptember 1 
.l . napjától.



(6) A hitelműveletekkelkapcsolatos valamennyi hatáskört a képviselő-testi.ilet gyakorolja.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei hitelmtíveleteit éS a bankszámIák vezetését az
országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Makói Fiókja végzi.

Az önkorm ányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

17. s (1) Az éves költségvetés végrehajtásáért, a gazdáIkodás jogszeníségéért, a takarékosság
érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv
vezetője felelős.

(2) 
^ 

költségvetési szerv ezen rendelettel felhatalmazást kap a bevételek beszedésére, kiadások
te lj esítésére, a j őv áhagyott e lőirányzaton belül köteles gazdálkodni.

(3) A költségvetési szervnél a tewezetÍbevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után
a koltségvetési támogatások növekedését. Amennyiben a tewezett bevételek nem fol1mak be, a
tervezett kiadások nem teljesíthetők.

4) A költségvetési szerv kizáro|ag a képviselő{estület előzetes jóváhagyásával nyűjthat be
pályázatokat abban az esetben, haapályázattal megvalósuló feladat költségvetési tobbletiámogatlást
igényel.

(5) A Képviselő-testtilet a gazdá|kodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében felhata|mazza a
pol gárme st ert az előir ányzat felhas zná|ási ütemtervtől való eltéré sre.

(6) Az önkormányz at ftnanszir o zás a a ftnanszir o zás i terv alapj án történi k.

(7) A képviselő-testtilet felhatalmazza a polgármestert' hogy 500 000 (ötszázezer) forint
értél<hatáng döntsön a Forrásfelhasználásról. A polgármester döntéséről a soron következő ülésen
tá$ ékoztatj a a képvi se lő-testtiletet.

18. $ (1) Az önkormányzatbevételi és kiadási elóirányzatai évközben megváItoztathatók.

(2) A költségvetési rendeletmódosítás a Képviselő-testtilet kizárólagos hatásköre.

(3) Ha évközben az ()rszággyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elktilönített állami pénzalap az onkormányzat számtna pőteIőirányzatót biztosít, arrőI a
Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles, legalább negyedévente. A Képviselő-
testiilet legalább felévenként' és a beszámolót megelőző képvise1őtesttileti ü1ésig dönt a
költségvetési rendeletének pótelői rányzatok szerinti módosításáról.

(4) Kiemelt előirányzatok (személyi jellegrí kiadások, munkaadót terhelő járulékok' dologi
kiadások, felhalmozási kiadások' ellátottak pénzbeli juttatása, átadott pénzészkozok) kozotii
átcsoportos itásra a képviselő-testtilet jogosult.

19. $ Az önkormányzati biztos kirendelésé re,megbizására a költségek viselésére az Avr.l16-118.
$ -aiban foglaltak az irányadók.

20. $ Az önkormányzaÍ pénzmaradványát az önkormányzat a zárszámadási rendeletével hagyja
jóvá.



Zátó rendelkezések

21. s (l) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január l.
napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a202L évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáről szőlő 12 /2020.
(XI l. l 8.) önkormányzati rendelet.

Simonné Sinkó Erika sk.
polgármester

Záradék: A rendelet 2027. szeptember

Rákóczi Edit sk.
jegyző

10-én módosításokkal egységes szerkezetbe lett foglalva.
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