
ELŐTERJESZTÉS 
 

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2021. december 27-i rendkívüli ülésének 

1. napirendi pontjához 

 

 

Tárgy: Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Önkormányzatunk Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 2021. évi költségvetést az 

Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) 

önkormányzati rendelettel fogadtam el, amelyet a képviselő-testület a 4/2021. (VII. 13.) 

önkormányzati rendeletével és az 5/2021. (X.26.) önkormányzati rendeletével módosította.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 111. § (2)-(3) bekezdése szerint: 

„(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből 

finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai 

ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. 

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat 

egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.” 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4)-(5) 

bekezdése szerint: 

„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-

átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése 

szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az 

Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti 

fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat 

csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell 

terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” 

 

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) pontja szerint a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat 

költségvetéséről szóló rendeletet. Fenti rendelkezésekre tekintettel megállapítható, hogy 

önkormányzatunk 2021. évi költségvetését módosítani szükséges. 

 

Az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásait 

alkalmazva elkészítettük a rendelet-tervezetet, melyet megvitatásra és elfogadásra 

előterjesztek. 

 

Az Mötv. 42. § 1. pontja szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében rendeletet 

alkot. 

 

A költségvetésben átvezetésre kerültek az eddig ténylegesen befolyt adóbevételek. A helyi 

adókat tekintve a telekadó, az iparűzési adó és a települési adó bevételek a tervezetthez képest 

emelkedtek. 



A KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 számú projekt kapcsán, a lebonyolító szervezettel folytatott 

egyeztetés alapján módosítani szükséges a projekthez kapcsolódó bevételi és kiadási 

előirányzatokat.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetés 3. módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen. 

 

Újbarok, 2021. december 23. 

 

Tisztelettel: 

 

                  Schnobl Ferenc s.k. 

                 polgármester 

 



RENDELET-TERVEZET 

 

 

 

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

  …/2021. (… . … .) önkormányzati rendelete  

az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

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

bekezdés f) pontjában és 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 meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) 

önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § 

(1) Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont 

a) bevételi főösszegét 113 744 876 Ft-ban 

b) kiadási főösszegét 113 744 876 Ft-ban 

állapítja meg. 

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetési 

a) bevételeinek összegét 82 834 194Ft-ban 

b) kiadásainak összegét 113 146 711 Ft-ban 

állapítja meg. 

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi finanszírozási 

a) bevételeinek összegét 30 910 682 Ft-ban 

b) kiadásainak összegét 598 165 Ft-ban 

állapítja meg. 

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi költségvetési 

maradványának az összegét 30 910 682 Ft-ban állapítja meg, amelyet az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására vesz igénybe. 

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 30 312 517 Ft-ban; 

b) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 598 165 Ft-ban állapítja meg.” 

2. § 

Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) 

önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. § 



Az Önkormányzat a működési kiadások között 2021. évben 15 442 542 Ft tartalékot képez, 

melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel. A 

tartalék összegét és részletezését a 4. melléklet tartalmazza.” 

3. § 

(1) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) 

önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) 

önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) 

önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

           Dr. Berkovics Gergely                                                             Schnobl Ferenc 

                      jegyző                                                                                polgármester 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  

 

 

                                             Dr. Berkovics Gergely  

                     jegyző 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

 

Társadalmi-gazdasági hatása:  

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja az Önkormányzat 2021. évre tervezett 

bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének a tervezhetőségét, 

megismerhetőségét. A költségvetés a településen a kötelező feladatok ellátása tekintetében 

jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való 

törekvés volt, illetve a hiány csökkentése - a lehetőségekhez mérten. 

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletben foglalt szabályok szigorú betartásával 

várhatóan az Önkormányzat működése zavartalanul biztosítható. 

Környezeti, egészségi következményei: Nincs közvetlen környezeti hatása. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül 

szükségesek, az adminisztrációs terhek a korábbiakhoz képest nem növekednek.  

Egyéb hatása: Nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendelet 

negyedévenkénti módosítása kötelező.  

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi 

felügyelet eszközeinek alkalmazása. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges 

személyi-, szervezeti-, tárgyi- és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

Az Áht. rendelkezései alapján kötelező rendeletalkotási feladat, a napirendhez tartozó 

előterjesztés szerint. 

 


