
Budakalász Város Polgármesterének 

12/2021. (V.17.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Budakalász 

Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, és az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva 

Budakalász Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: 

 
 

I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 

Az Önkormányzat költségvetésének 2020. évi teljesítése főösszegei 

1. § 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 

2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását e rendelet 1. mellékletében 

foglaltaknak megfelelően 

 

 1.948.251 E Ft költségvetési bevétellel 

3.433.088 E Ft előző évi maradvány felhasználással 

      48.493 E Ft egyéb finanszírozási bevétellel 

 

 

 

3.987.598 E Ft költségvetési kiadással 

      47.927 E Ft finanszírozási kiadással 

1.393.307 E Ft 2020. évi költségvetési maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

2. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait 

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 

feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete szerint hagyja 

jóvá. 

3. § 

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok és 

azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti 

bontásban a 2-6. mellékletek szerint határozza meg az alábbiak szerint: 

A Nyitnikék Óvoda bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint, 

A Telepi Óvoda bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint, 

A Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint, 

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint, 

A Kalászi Idősek Klubja bevételeit és kiadásait a 6 melléklet szerint hagyja jóvá. 



(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervhez nem rendelt önkormányzati bevételeit és 

kiadásait 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület e rendelet 8. melléklete szerinti bevételi főösszegből az 

önkormányzatok működési támogatásait és közhatalmi bevételeit a 9. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

(5) A Képviselő-testület az államháztartáson belülre nyújtott támogatásait és az 

államháztartáson kívülre átadott pénzeszközeit jogcímenként a 10. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

(6) A Képviselő-testület az általános és céltartalékait jogcímenként a 11. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

(7) A Képviselő-testület a felújításait jogcímenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(8) A Képviselő-testület a beruházásait jogcímenként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(9) A Képviselő-testület a 2020. év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához terv 

szerint a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, 

a 11, 12 és a 13. számú mellékletek szerint határozza meg. 

 

A zárszámadási rendelet tájékoztató adatai 

4. § 

(1) A Képviselő-testület az Uniós támogatással megvalósuló projektjei bemutatását a 14. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó hitelek törlesztéseit és fejlesztési kiadásait 

évenkénti ütemezésben a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

A 2020. évi maradvány 

5. § 

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek tárgyévi maradványát az alábbiak szerint 

fogadja el. A maradvány levezetését a rendelet 18. melléklete, az intézmények 2020. évre 

áthúzódó kötelezettségvállalásait a 20. melléklete tartalmazza. 

 

 



Megnevezés 

2020. évi költségvetési 

maradvány 

 E Ft-ban 

    

Önkormányzat mindösszesen 1 393 307 

Ebből:  

Nyitnikék Óvoda 4 207 

Telepi Óvoda 3 028 

Bölcsőde 2 323 

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 10 285 

Kalászi Idősek Klubja 2 767 

Polgármesteri Hivatal 5 037 

Önkormányzat és szakfeladatai 1 365 660 

  

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek szabadon felhasználható pénzmaradványából 

17.429 E Ft-ot von el a 19. mellékletben részletezettek szerint. 

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 1.393.307 E Ft 

maradványáról a következőképpen rendelkezik: 

Maradvány:         1.365.660 E Ft 

Elvont maradvány:                17.429 E Ft 

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:     1.117.252 E Ft 

A 2020. évben szabad felhasználású maradvány:       265.837 E Ft 

 

 (5) A szabad felhasználású maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetés év 

közbeni módosítása során dönt. 

6. § 

(1) A Képviselő-testület a pénzkészlet változását költségvetési szervenként a 21. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

(2) A 2020. évi költségvetés teljesülésének működési és felhalmozási egyensúlyát a 22. 

melléklet mutatja be.  

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségek és a részesedések alakulását a 23. melléklet mutatja be. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. § 

Záró rendelkezés 

Ez a rendelet a 2021. május 19. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az önkormányzat 

2019. évi zárszámadásáról szóló 25/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.  

 

Dr. Göbl Richárd 

polgármester 

 

Dr. Deák Ferenc 
jegyző  

 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2021. május 17. 
napján alkotta meg, kihirdetése 2021. május 18-án megtörtént. 
 
 
 
dr. Deák Ferenc  
        jegyző 
 











































































 

  

 

 

 

 

 

 

 

81/2021.(V.17.) számú előterjesztés 
 

 

 

 

 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
jogköreit gyakorló polgármester 2021. május 17-i döntéséhez 

 

 

 

 

Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának 
elfogadására 

 
 
 
Előterjesztő: dr. Göbl Richárd polgármester 
    
Készítette: Borhy Gabriella Pénzügyi és Adóiroda vezető   
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
Egyeztetve:  dr. Deák Ferenc jegyző 
  
  
 
 
Tervezet megküldve: valamennyi Bizottság részére 
 
 
 
 

A rendelet megalkotásához a Képviselő-testület jogköreit gyakorló polgármester döntése 
szükséges. 

Előterjesztés 
 



 2 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának elfogadására  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 157.§-a, valamint az államháztartás 

számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet II. fejezete alapján önkormányzatunk 

gazdálkodásáról az alábbiakban számolok be. 

 

A 2020. évi bevételeink és finanszírozási műveleteink összege 5.428.832 E Ft, az előirányzat 

96,9 %-a. 

 

Ebből: 

 

 Az Önkormányzat működési bevételei 1.813.715 E Ft-ban, az előirányzat 94,7 % -ában 

teljesültek. 

 Az Önkormányzat felhalmozási bevételei 133.536 E Ft-ban, az előirányzat 59,9 %-ában 

teljesültek. 

 Finanszírozási bevételek 3.481.581 E Ft, 98,9 %. 

 

 

A 2020. évben kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 4.035.525 E Ft, az 

előirányzat 72,0 %-a. 

 

Ebből: 

 

 Az Önkormányzat működési kiadásai 1.808.799 E Ft-ban, az előirányzat 71,2 %-ában 

teljesültek. 

 Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 2.178.799 E Ft-ban, az előirányzat 71,9 %-ában 

teljesültek. 

 A finanszírozási kiadások 47.927 E Ft-ban, az előirányzat 160,1 %-ában teljesültek. 

 

 

(A 2020. évi pénzforgalmi adatokat a rendelettervezet 1-13.sz. mellékletei mutatják be).  
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BEVÉTELEK 

 

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 

 

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

1) Önkormányzatok működési támogatása 

 

2020. évi eredeti előirányzat:   556.012 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:  621.780 E Ft 

2020. évi teljesítés:     621.780 E Ft 

Teljesítés %-a:            100,0 % 

 

Ezen a jogcímen a feladatmutatóinkra és az állandó lakosok száma után kapunk támogatást. 

(jogcímenkénti részletezése a rendelet-tervezet 9. sz. mellékletében található)  

 

 

2) Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 

 

2020. évi eredeti előirányzat:    36.502 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:   49.686 E Ft 

2020. évi teljesítés:      53.493 E Ft 

Teljesítés %-a:          107,7 % 

 

Teljesítésből:        53.493 E Ft 

Önkormányzat bevétele:              49.093 E Ft           

             Kós Károly MHK bevétele:     4.400 E Ft 

 

Ezen a jogcímen az önkormányzatnál egyrészt a védőnői ellátás és az iskolaorvosi ellátás OEP-

finanszírozása, másrészt a közfoglalkoztatás támogatása jelenik meg.  

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár a 2020. évben pályázati forrásként 4.400 E Ft-ot 

kapott a Nemzeti Kulturális Alapból: 3 millió forintot élőzene koncertre és programra, egy 

millió forintot Kalászi Vigaszságok rendezvényre, 400 ezer forintot Kárpát-medence bordalai 

és táncai programra. 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1+2): 675.273 E Ft 

 

II. Közhatalmi bevételek 

 

1. Polgármesteri Hivatal 

 

2020. évi eredeti előirányzat:    4.000 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:   8.000 E Ft 

2020. évi teljesítés:      4.455 E Ft 

Teljesítés %-a:         55,7 % 

 

A Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei a közterület felügyelet által kiszabott bírságokból 

származnak. 
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2. Önkormányzat 

 

Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a rendelettervezet 9. melléklete tartalmazza 

részletesen, ami a helyi adókat, az átengedett gépjárműadót és a kapcsolódó egyéb bírságjellegű 

bevételeket tartalmazza. 

 

a. Helyi adók 

 

Megnevezés 2020. évi 

eredeti EI 

E Ft 

2020. évi 3. sz. 

módosított EI 

E Ft 

2020. évi 

teljesítés     

E Ft 

Teljesítés 

%-a 

Építményadó 120 000 130 200 130 200 100,0 

Telekadó 105 000 110 741 110 741 100,0 

Kommunális adó 110 000 88 739 88 739 100,0 

Iparűzési adó 818 300 593 614 503 706 84,9 

Összesen: 1 153 300 923 294 833 386 90.3 

 

Az Önkormányzat teljes 2020. évi adóbevétele 361.914 E Ft-tal csökkent az eredeti 

költségvetésben tervezetthez képest. Az adóbevétel elmaradásának az oka a pandémia miatt 

fellépő iparűzési adó csökkenés. A bevétel jelentős elmaradásának oka a vállalkozók, 

társaságok bevételeinek csökkenése, többen felfüggesztették a vállalkozásuk folytatását.  Sok a 

nullás bevallás. 

 

Az építmény és telek adók, mint a kizárólag vállalkozásokra kivetett adók a 2016-tól bevezetett 

adó emelés hatására jelentős mértékben meghaladták a korábbi évek bevételeit, és az építmény-, 

illetve a telekadó a tervekhez képest is többletet eredményezett 2020-ban.  

 

 

b. Pótlékok, bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak 

 

2020. évi eredeti előirányzat:      3.000 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:     3.000 E Ft 

2020. évi teljesítés:        7.637 E Ft 

Teljesítés %-a:        254,5 % 

 

Ezen a jogcímen jelentkeznek az igazgatási szolgáltatási díjak, a pótlékok és a bírságok helyi 

önkormányzatot megillető hányada. A pótlékok és bírságok jelentősen, 325%-al nőttek a 

tervezetthez képest.  

 

c. Talajterhelési díj 

 

2020. évi eredeti előirányzat:    1.000 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:   1.000 E Ft 

2020. évi teljesítés:         256 E Ft 

Teljesítés %-a:         25,6 % 
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d. Gépjárműadó 

 

2020. évi eredeti előirányzat:    42.000 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:              - E Ft 

2020. évi teljesítés:                 - E Ft 

 

A törvény erejénél fogva - törvénymódosítás miatt- 2020. áprilistól egész évre visszamenőleg a 

Magyar Államkincstár kezeli a gépjárműadót. Az addig befolyt összeg 100%-ban át lett adva az 

már nem illeti meg az önkormányzatot. 

 

2. Önkormányzat közhatalmi bevételei összesen (a+..+d) 86.503 E Ft 

 

II. Közhatalmi bevételek összesen: (1 + 2): 850.958 E Ft. 

 

III. Működési bevételek 

1) Önállóan működő intézmények működési bevétele 

 

2020. évi eredeti előirányzat:    53 424 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:   42 862 E Ft 

20 évi teljesítés:      39 274 E Ft 

Teljesítés %-a:            91,6 % 

 

Az önállóan működő intézmények működési bevételei elsősorban az ellátottak térítési díjából, 

továbbá a terem bérbeadásokból származnak. A vírushelyzet miatt esett vissza a Kós Károly 

Művelődési Ház és Könyvtár bevétele. Az intézményenkénti részletezést a rendelettervezet 

megfelelő (2-6.sz.) mellékletei tartalmazzák.  

 

2) Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevétele 

 

2020. évi eredeti előirányzat:            0 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:           0 E Ft 

2020. évi teljesítés:      1 530 E Ft 

Teljesítés %-a:                   -% 

 

A Polgármesteri Hivatalnak, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek saját 

bevétele a továbbszámlázott költségekből és az esküvőért fizetett díjakból adódik.  

 

3) Önkormányzat intézményi működési bevétele 

 

2020. évi eredeti előirányzat:    248 819 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:   259 368 E Ft 

2020. évi teljesítés:      239 104 E Ft 

Teljesítés %-a:              92,2 % 

 

Az önkormányzat saját bevételei a bérbe adott ingatlanok bérleti díjbevételét, továbbszámlázott 

közüzemi költségeit, az általános iskolai közétkeztetés díjbevételét, illetve az értékesített 

ingatlanok kiszámlázott Áfa-ját tartalmazza.  

Az önkormányzati lakásállomány bérleti díjainak beszedése folyamatosan szigorodik, 2020-ban 

tovább javult a fizetési fegyelem. Ez alapot ad a hatékonyabb beszedésre. Bevételeink között 
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jelentős tétel a közüzemek díjai, amelyek a kiadások között is szerepelnek. A közüzemi díjak 

nagysága jelentősen nem csökkenthető, mivel a volt Lenfonó gyárban és a BÉSZKÜ telepen 

nem adottak a lehetőségek a bérlők részére önálló, hitelesített mérőhelyek kialakítására, így 

ezen továbbszámlázott bevételek beszedése továbbra is jelentős kockázatokat rejt. 

 

III. Működési bevételek (1+2+3.) mindösszesen 279 908 E Ft. 

 

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 

 

2020. évi eredeti előirányzat:                4 000 E Ft 

2020. évi 3 sz. módosított előirányzat:   4 000 E Ft 

2020. évi teljesítés:      2 576 E Ft 

Teljesítés %-a:          64,4 % 

 

Az átvett pénzeszközöket az önkormányzat az államháztartáson kívülről kapta, pályázati 

forrásként. 

 

 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I. + II. + III. + IV):    

1 813 715 E Ft 

 

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 

 

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

 

1) Önkormányzatok felhalmozási támogatása 

 

2020. évi eredeti előirányzat:           0 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:      216 E Ft 

2020. évi teljesítés:         216 E Ft 

Teljesítés %-a:         100,0% 

 

A 2020. évben a felhalmozási célú állami támogatások között jelentkezik a közművelődési 

érdekeltségnövelő pályázati forrás. 

 

2) Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 

 

2020. évi eredeti előirányzat:                         0 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:                 9 762 E Ft 

2020. évi teljesítés:                    9 762 E Ft 

Teljesítés %-a:                    100,0 % 

 

Felhalmozási célra átvett összeg: 762 ezer forint a BERDO KEOP csatornázás támogatás. 9 

millió forint a Kós Károly Művelődési Ház támogatása színpadvásárlás céljára.  

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen 9 978 E Ft. 
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II. Felhalmozási bevételek 

 

2020. évi eredeti előirányzat:    126 376 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:   207 900 E Ft 

2020. évi teljesítés:      123 260 E Ft 

Teljesítés %-a:              59,3 % 

 

Felhalmozási bevételeink a lakás és nem lakáscélú helységek értékesítéséből és 

osztalékbevételekből származnak, továbbá itt jelentkeznek a szennyvízcsatorna építések 

lakossági önrészei és az utólagos rácsatlakozások díja is. 

 

Elmű értékpapír eladás ellenértéke:   75 084 E Ft 

MASPED Zrt részvény vételára:     6 440 E Ft 

Traktor értékesítés:          472 E Ft 

Informatikai eszköz értékesítés:           12 E Ft 

Ingatlan eladásból befolyt összeg:   34 016 E Ft 

Közművesítési hozzájárulás:                  7 197 E Ft 

Nyitnikék Óvoda bevétele:           39 E Ft 

 

*: A felhalmozási bevételek között a nettó bevétel szerepel, az Áfa a működési bevételek között 

jelentkezik. 

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

 

1) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről 

2020. évi eredeti előirányzat:          0 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:             5 000 E Ft 

2020. évi teljesítés:        298 E Ft 

Teljesítés %-a:          0,06 % 

 

A szennyvízcsatorna lakossági hozzájárulásának részletfizetései és a munkáltatói kölcsönök 

visszafizetése. 

2) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

 

2020. évi eredeti előirányzat:          0 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:         0 E Ft 

2020. évi teljesítés:            0 E Ft 

Teljesítés %-a:             0,0 % 

 

Ezen a soron nem szerepel bevétel. 

 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (1)+(2): 298 E Ft 

 

B.) Felhalmozási bevételek mindösszesen (I+II+III) 133 536 E Ft. 

 

Költségvetési bevételek összesen (működési (A) és felhalmozási bevételek (B) mindösszesen) 

1 947 251 E Ft 
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C.  FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 

 

I. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 

 

Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési 

célra    614 692 E Ft 

 

II. Államháztartáson belüli megelőlegezések 

 

2020. évi eredeti előirányzat:              0 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:   48.493  E Ft 

2020. évi teljesítés:      48.493  E Ft 

Teljesítés %-a:            100,0 % 

 

A 2020 decemberében a Magyar Államkincstár által folyósított előleget tartalmazza ez a 

jogcím, mely 2021 januárjában visszavonásra került. 

 

III. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 

 

Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 

felhalmozási célra    2 818 395 E Ft 

 

A költségvetési maradvány működési és felhalmozási célú igénybevétele a 2019. évi 

zárszámadási rendeletnek megfelelően került felhasználásra. 

 

Finanszírozási bevételek összesen (intézményfinanszírozási bevételek nélkül) 3 481 583 E Ft. 

 

Központi, irányító szervi támogatás 

 

Az intézmények finanszírozása a konszolidálás miatt nem kerül be a finanszírozási kiadások 

közé. 

 

Önkormányzat által adott finanszírozás:  1 003 238 E Ft 

 

Intézmények kapott támogatása: 

 

Nyitnikék Óvoda:    247 455 E Ft 

Telepi Óvoda:     177 870 E Ft 

Bölcsőde:      113 880 E Ft 

Kós K. Művelődési Ház:     95 702 E Ft 

Idősek Klubja:      32 356 E Ft 

Polgármesteri Hivatal:    335 975 E Ft 
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KIADÁSOK 

 

A) Működési célú kiadások 

I. Önállóan működő intézmények működési kiadásai 

 

 

    Adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2020. évi 

eredeti 

2020. évi 3. 

módosítás 

2020. évi 

teljesítés 

Teljesítés %-a 

Személyi juttatások 461 045 498 721 484 639 97,2 

Munkáltatót terhelő 

járulékok 

88 732 90 475 86 618 95,7 

Dologi kiadások 198 095 166 392 130 773 78 6 

Működési kiadások 

összesen 

747 872 755 588 701 930 92,9 

 

Az intézményhálózat működési kiadásai 92,9 %-ban teljesültek 2020-ben, ennek 

intézményenkénti részletezése a rendelettervezet 2-6. mellékleteiben szerepelnek. 

 

 

II. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 

 

    Adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2020. évi 

eredeti 

2020. évi 3. 

módosítás 

2020. évi 

teljesítés 

Teljesítés %-a 

Személyi juttatások 284 534  260 852 246 249 94,4 

Munkáltatót terhelő 

járulékok 

54 642 48 341 43 573 90,1 

Dologi kiadások 58 600 60 170 50 106 83,3 

Ellátottak pénzbeli 

juttatása 

0 0 0  

Egyéb működési 

célú támogatások 

államháztartáson 

kívülre 

0 0 0  

Működési kiadások 

összesen 

397 776  369 363 339 928 92,0 

 

A Polgármesteri Hivatal – az igazgatás, az adóigazgatás és a rendészet – működési kiadásai 

92,0 %-ban teljesültek, ami az alapos és takarékos tervezést támasztja alá. (Az eredeti 

előirányzat csupán 84,5%-a a teljesítés.)  

A 2020. évben is több eseti feladatot kellett sikeresen megoldani.  
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III. Önkormányzat működési kiadásai  

1) Személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások 

 

A Polgármesteri Hivatalnál felsorolt alaptevékenységen kívül ellátott feladatokat az 

önkormányzat kiadásai között számoljuk el, melynek teljesítése az alábbiak szerint alakult: 

 

    Adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2020. évi 

eredeti 

2020. évi 3. 

módosítás 

2020. évi 

teljesítés 

Teljesítés %-a 

Személyi juttatások 172 801 178 238 175 980 98,7 

Munkáltatót terhelő 

járulékok 

32 638 35 662 33 236  93,2 

Dologi kiadások 427 708 1 145 989 527 981 46,0 

Működési kiadások 

összesen 

633 147 1 359 889 737 197 54,2 

 

2) Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) 

    

2020. évi eredeti előirányzat:    12.150 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:   12.150 E Ft 

2020. évi teljesítés:        1.427 E Ft 

Teljesítés %-a:            11.75 % 

 

 

3) Elvonások és befizetések 

 

2020. évi eredeti előirányzat:           0 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:   1.442 E Ft 

2020. évi teljesítés:      1.441 E Ft 

Teljesítés %-a:           100,0 % 

 

Az előző évi többlettámogatások visszafizetése szerepel ezen a soron. 

 

4) Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülre és kívülre 

 

2020. évi eredeti előirányzat:    60 730 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:   39 975 E Ft 

2020. évi teljesítés:      25 187 E Ft 

Teljesítés %-a:              63,0 % 

 

A működési célú támogatásokat a rendelettervezet 10. melléklete részletezi. 

 

III. Önkormányzat működési kiadásai összesen (1.+2.+3.+4.) 766 941 E Ft 

 

Működési költségvetési kiadások mindösszesen: (I.+II.+III.) 1 808 799 E Ft 
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B) Felhalmozási célú kiadások 

 

I.Beruházások 

 

2020. évi eredeti előirányzat:       198 098 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:   2 926 315 E Ft 

2020. évi teljesítés:      2 129 424 E Ft 

Teljesítés %-a:               72,7 % 

 

A 2020. évben megvalósított beruházásokat részletesen a rendelettervezet 13. melléklete 

mutatja be. Az itt nem szereplő, de szerződéssel lekötött feladatokat (az elvégzett munkálatok 

évek közötti áthúzódása miatt) a rendelettervezet 20. melléklete tartalmazza. 

A nagy mértékű elmaradást az új iskola beruházási költségei okozzák.  

(részletezése a rendelettervezet 13. mellékletében) 

 

II. Felújítások 

 

2020. évi eredeti előirányzat:              124 950 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:   90 823 E Ft 

2020. évi teljesítés:      43 737 E Ft 

Teljesítés %-a:                93,6 % 

 

A megvalósított felújításokat részletesen a rendelettervezet 12. melléklete tartalmazza (az 

áthúzódó kiadások a beruházásokhoz hasonlóan a 20. mellékletben szerepelnek). 

 

 

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások 

 

2020. évi eredeti előirányzat:    42 298 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:   12 860 E Ft 

2020. évi teljesítés:        5 638 E Ft 

Teljesítés %-a:              43,8 % 

 

Ezen a jogcímen a felhalmozási célú átadott pénzeszközöket és a felhalmozási tartalékokat 

terveztük, a gazdálkodási szabályok miatt azonban teljesítésként csak az átadott pénzeszközök 

szerepelnek itt (a tartalékok teljesítését a tényleges kiadási jogcímen szerepeltetjük). 

(részletezése a rendelettervezet 10. mellékletében) 

 

Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen (I.+II.+III.) 2 178 799 E Ft. 

 

 

C) Finanszírozási kiadások 

I. Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 

 

2020. évi eredeti előirányzat:    7.682 E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:   7.682 E Ft 

2020. évi teljesítés:      7.682 E Ft 

Teljesítés %-a:         100,0 % 
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A Mályva utcai bölcsőde építéshez felvett hitel 2020. évi törlesztő részletei szerepelnek ezen a 

jogcímen. 

 

II. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 

 

2020. évi eredeti előirányzat:              - E Ft 

2020. évi 3. sz. módosított előirányzat:   40.245 E Ft 

2020. évi teljesítés:      40.245 E Ft 

Teljesítés %-a:           100,0 % 

 

A 2019. év végén folyósított állami támogatás előlegének 2020. évi visszavonása szerepel ezen 

a jogcímen. 

 

Finanszírozási kiadások mindösszesen – irányító szervi támogatás nélkül – (I.+II.) 47 927 E 

Ft. 

 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (A+B+C) 

4 035 525 E Ft 

 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS 

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 

 

A kiadások elmaradása mind a működési, mind a felhalmozási kiadásoknál tapasztalható. 

Előbbi esetében a takarékos gazdálkodás nagy szereppel bír. A felhalmozási kiadások 

alulteljesítését az okozza, hogy a tervezett beruházások egy részének megvalósulása áthúzódik 

a következő évre.  

A terveinknek megfelelően jelentős összegeket költöttünk az utak, a járdák, az intézmények 

beruházására, felújítására. Fejlesztési kiadásaink nagyobb részét állami támogatásból és 

pályázati forrásból fedeztük, emellett azonban jelentős mértékű saját forrást is fordítottunk a 

fejlesztési feladataink elvégzésére. 

 

Maradvány alakulása 

Az önkormányzati szintű 2020. évi maradvány: 1 393 307 E Ft, melyből 1 167 948 E Ft 

kötelezettségvállalással terhelt.  

Valamennyi önkormányzati intézménynél maradt szabad maradvány összesen 17 429 E Ft 

összegben, melyet javaslok elvonni. (intézményenkénti részletezése a 19. mellékletben 

(Maradvány elvonások) található).  

A szabadon – a Képviselő-testület döntésének megfelelően – felhasználható költségvetési 

maradvány a fentiek figyelembevételével 225 359 E Ft. 

A maradvány alakulása és felhasználásának részletes kimutatása a rendelet-tervezet 18-20. sz. 

mellékleteiben található. 
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Kötvény- és hitelműveletek alakulása 

A 2020. évben nem kerül sor hitelfelvételre, vagy kötvénykibocsátásra. Az előző évi 

adósságszolgálatunk a saját bevétel 0,27 %-a volt, ami a törvényi maximumhoz képest (saját 

bevétel 50 %-a) elhanyagolható mértékű. 

A vagyon alakulása 

Az Önkormányzat vagyona a 2020. évben jelentős mértékben, összesen 307 107 E Ft-tal 

csökkent. Ennek a fő oka(478.502 e Ft) az előző évi áfa felgyülemlése a függő kiadás számlán. 

2020-ban csak a 01-03 havi forgalmi adó lett bevallva és befizetve, mivel a járványhelyzet 

miatt a NAV minden államigazgatási szervet éves bevallóvá sorolt át. Így ennek az összegnek a 

befizetése 2021. januárjában történt meg. 

 

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat a 2020. évben igen eredményes évet zárt. 

Kötelezően ellátandó feladatait teljesítette, a Gazdasági programban rögzített célkitűzések 

megvalósítása folyamatos, és a jövőben is törekszik a források bővítésére, a pályázati 

lehetőségek kiaknázására. 

 

A polgármester rendeletalkotására a felhatalmazást, a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése adja. 

 

 

Rendeletalkotási javaslat 

 

A Képviselő-testület jogköreit gyakorló polgármester megalkotja az önkormányzat 2020. évi 

zárszámadásáról szóló rendeletét. 

 

Budakalász, 2021. május 12. 

 

dr. Göbl Richárd 

   polgármester 
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Budakalász Város Polgármesterének 

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

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Budakalász 

Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, és az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva 

Budakalász Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: 

 
 

I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 

Az Önkormányzat költségvetésének 2020. évi teljesítése főösszegei 

1. § 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 

2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását e rendelet 1. mellékletében 

foglaltaknak megfelelően 

 

 1.948.251 E Ft költségvetési bevétellel 

3.433.088 E Ft előző évi maradvány felhasználással 

      48.493 E Ft egyéb finanszírozási bevétellel 

 

 

 

3.987.598 E Ft költségvetési kiadással 

      47.927 E Ft finanszírozási kiadással 

1.393.307 E Ft 2020. évi költségvetési maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

2. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait 

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 

feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete szerint hagyja 

jóvá. 

3. § 

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok és 

azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti 

bontásban a 2-6. mellékletek szerint határozza meg az alábbiak szerint: 

A Nyitnikék Óvoda bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint, 

A Telepi Óvoda bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint, 

A Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint, 

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint, 
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A Kalászi Idősek Klubja bevételeit és kiadásait a 6 melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervhez nem rendelt önkormányzati bevételeit és 

kiadásait 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület e rendelet 8. melléklete szerinti bevételi főösszegből az 

önkormányzatok működési támogatásait és közhatalmi bevételeit a 9. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

(5) A Képviselő-testület az államháztartáson belülre nyújtott támogatásait és az 

államháztartáson kívülre átadott pénzeszközeit jogcímenként a 10. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

(6) A Képviselő-testület az általános és céltartalékait jogcímenként a 11. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

(7) A Képviselő-testület a felújításait jogcímenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(8) A Képviselő-testület a beruházásait jogcímenként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(9) A Képviselő-testület a 2020. év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához terv 

szerint a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, a 

11, 12 és a 13. számú mellékletek szerint határozza meg. 

 

A zárszámadási rendelet tájékoztató adatai 

4. § 

(1) A Képviselő-testület az Uniós támogatással megvalósuló projektjei bemutatását a 14. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó hitelek törlesztéseit és fejlesztési kiadásait 

évenkénti ütemezésben a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

A 2020. évi maradvány 

5. § 

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek tárgyévi maradványát az alábbiak szerint 

fogadja el. A maradvány levezetését a rendelet 18. melléklete, az intézmények 2020. évre 

áthúzódó kötelezettségvállalásait a 20. melléklete tartalmazza. 
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Megnevezés 

2020. évi költségvetési 

maradvány 

 E Ft-ban 

    

Önkormányzat mindösszesen 1 393 307 

Ebből:  

Nyitnikék Óvoda 4 207 

Telepi Óvoda 3 028 

Bölcsőde 2 323 

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 10 285 

Kalászi Idősek Klubja 2 767 

Polgármesteri Hivatal 5 037 

Önkormányzat és szakfeladatai 1 365 660 

  

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek szabadon felhasználható pénzmaradványából 

17.429 E Ft-ot von el a 19. mellékletben részletezettek szerint. 

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 1.393.307 E Ft 

maradványáról a következőképpen rendelkezik: 

Maradvány:         1.365.660 E Ft 

Elvont maradvány:                17.429 E Ft 

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:     1.117.252 E Ft 

A 2020. évben szabad felhasználású maradvány:       265.837 E Ft 

 

 (5) A szabad felhasználású maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetés év 

közbeni módosítása során dönt. 

6. § 

(1) A Képviselő-testület a pénzkészlet változását költségvetési szervenként a 21. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

(2) A 2020. évi költségvetés teljesülésének működési és felhalmozási egyensúlyát a 22. 

melléklet mutatja be.  

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségek és a részesedések alakulását a 23. melléklet mutatja be. 

 

 

 

 

 



 17 

7. § 

Záró rendelkezés 

Ez a rendelet a 2021. május 19. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az önkormányzat 

2019. évi zárszámadásáról szóló 25/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.  

 

Dr. Göbl Richárd 

polgármester 

 

Dr. Deák Ferenc 

jegyző  

 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2021. május 17. 
napján alkotta meg, kihirdetése 2021. május ….-án megtörtént. 
 
 
 
dr. Deák Ferenc  
        jegyző 
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Általános indokolás 

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés 

szerinti szerkezetben – tartalmazza a Budakalász Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése 

végrehajtásának adatait. 

Részletes indokolás 

1. § Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési 

adatait. 

2 - 3. §-ok a 2020. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 

2020. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően. 

4. § Tartalmazza a kötelezően bemutatandó tájékoztató adatokat. 

5. § Az intézmények maradványának, az elvont maradványnak a részletezését, illetve a 

kötelezettségvállalással terhelt maradvány jóváhagyását tartalmazza, a végrehajtási 

rendelkezésekkel együtt. 

6. § Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásához kapcsolódóan kötelezően bemutatandó 

egyéb kimutatásokat tartalmazza. 

7. § Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 

 




































































































