
Budakalász Város Polgármesterének 
13/2021. (V.17.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021 (III.01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 

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 Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
1. §  

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 01.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(1) A Képviselő-testület a Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

költségvetési bevételi főösszegét         4.866.164 ezer forintban 
költségvetési kiadási főösszegét         4.866.164 ezer forintban 
a hiány összegét                          0 ezer forintban 
állapítja meg, melyből 
működési költségvetési egyenlegének összege           10.416   ezer forint 
felhalmozási költségvetési egyenlegének összege:       -1.365.548 ezer forint. 
A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés  
finanszírozási kiadásait                     1.150.824 ezer forintban 
állapítja meg. 
A Képviselő-testület a költségvetési hiányt és a finanszírozási kiadások összegét 
belső finanszírozást szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből 
finanszírozza.” 

 

(2) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét 2.177.720 ezer forintban, 

a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 182.487 ezer forintban határozza meg.” 
 

(3) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét 2.167.304 ezer 
forintban, a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 1.516.922 ezer forintban 
határozza meg.” 

 
2. §  

A R. 1-13. és 21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-13. és 21. melléklete lép. 
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Záró rendelkezés 
3. § 

 
(1) Ez a rendelet 2021. május 19. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 

1. napjától kell alkalmazni.  
(2) A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

 
 
 
 dr. Göbl Richárd dr. Deák Ferenc 

 polgármester jegyző 
 

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













































 

  

 

 

 

 

 

 

 

84/2021.(V.17.) számú előterjesztés 

 

 

 

 

 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

jogköreit gyakorló polgármester 2021. május 17-i döntéséhez 

 

 

 

 

Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 

1. számú módosítására 

 

 

 

Előterjesztő: dr. Göbl Richárd polgármester 

    

Készítette: Borhy Gabriella Pénzügyi és Adóiroda vezető   

 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

 

Egyeztetve:  dr. Deák Ferenc jegyző 

  

  

 

 

Tervezet megküldve: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére 

 

 

 

 

A rendelet megalkotásához a Képviselő-testület jogköreit gyakorló polgármester döntése 

szükséges. 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 1. 

számú módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jelen előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021 (III.01.) 

önkormányzati rendeletének a módosítását tartalmazza. 

A rendeletünk módosítása során átvezetésre kerültek az alábbi tételek: 

- a rendeletalkotás és a módosítás közötti időben kapott többlet állami támogatások, 

- a saját hatáskörű átcsoportosítások, illetve 

- egyéb előirányzat rendezések. 

 

A változásokat a költségvetési főösszegre gyakorolt hatásuk szerinti bontásban:  

 

Eredeti előirányzat:  3.431.563 eFt 

Módosított előirányzat: 4.866.164 eFt 

Változás:   1.434.601 eFt 

 

Módosított összeg bontása: 

- előző évi maradvány összege: 1.393.307 eFt 

- Nyitnikék Óvoda:                 1.500 eFt 

- Telepi Óvoda:                  1.000 eFt 

- Kós K. Műv.ház:          3.000 eFt 

- Idősek Klubja:          2.933 eFt 

- Bölcsőde:           1.360 eFt 

- Önkormányzat:          9.944 eFt 

- Intézményektől elvont maradvány:      17.429 eFt 

- Intézmény finanszírozás:         4.128 eFt 

 

Előző évi maradvány igénybevétele 

- Nyitnikék Óvoda   4.207 eFt 

- Telepi Óvoda    3.028 eFt 

- Bölcsőde    2.323 eFt 

- K.K. Műv.ház             10.285 eFt 

- Idősek Klubja    2.767 eFt 

- Polgármesteri Hivatal   5.037 eFt 

- Önkormányzat       1.365.660 eFt 
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Bevételi többlet és felhasználása 

Bevétel Kiadás 

 

Szociális ágazati pótlék támogatása    2.913 eFt 

- Bölcsőde bér és járulék      1.360 eFt 

- Idősek Klubja bér és járulék      1.553 eFt 

 

Budakalászért Közalapítvány támogatása   1.000 eFt 

- Telepi Óvoda mozgásfejlesztő foglalk.    1.000 eFt 

 

Budakalászért Közalapítvány támogatása   1.500 eFt 

- Nyitnikék Óvoda mozgásfejlesztő foglalk.    1.500 eFt 

 

2020. évi többlet normatíva     1.380 eFt 

- Idősek Klubja int.vezető többlet kiadására    1.380 eFt 

 

COVID miatti kárenyhítés (1879/2020. (XII.4) Kr.  3.000 eFt 

- K.K. Művelődési Ház       3.000 eFt 

 

Saját hatáskörű átcsoportosítások 

 Jogcím     Honnan       Hova         Összeg 

 
Budai út 27/1. kondenzációs kazán csere Karbantartás    Felújítás         1.210 eFt 

Közösségi kertbe kút létesítése   Karbantartás       Beruházás            545 eFt 

Külsős könyvelő szerződés felmondás  Szakmai szolgáltatás Bér + járulék         2.642 eFt 

Védőnők béremelése    Többlet normatíva Bér + járulék         1.178 eFt 

Oltóanyagbeszerzés védőnők   Műk.célú pénzeszköz 

      átadás   Dologi kiadás            4.925 eFt 

Hírmondó terjesztés    Dologi kiadás  Bér + járulék             370 eFt 

2475 hrsz telek 100/343 rész vásárlás  Felh.célú bevétel Beruházás          4.300 eFt 

      Beruházási tartalék      Beruházás          1.700 eFt 

NKÖ könyvkiadás támogatás   Polg.mesteri keret Mc.pénzeszk.átadás      200 eFt 

Lenfonó előtti reklámtábla   Dologi kiadás  Beruházás             127 eFt 

Szólabda Stúdió támogatása   Polg.mesteri keret Mc.pénzeszk.átadás      837 eFt 

 

Előző évi maradvány terhére felhasználva 

              Jogcím    Kiemelt előirányzat  Összeg 

 

Központi Címregiszter    Dologi kiadás   2.300 eFt 

Környezetvédelmi és Klímavédelmi Pr.  Beruházás   6.000 eFt 

Iskolaépítés tartalék keret   Beruházás             54.791 eFt 

Településfejlesztési koncepció 2022  Beruházás             16.274 eFt 

Budai út 31. hulladék elszállítás   Beruházás      800 eFt 

Hidrogeológiai vizsgálat hull.udvar  Beruházás      600 eFt 

Előző évről áthúzódó kötelezettségek  Dologi kiadás             12.210 eFt 

      Beruházás        1.107.925 eFt 

      Felújítás   2.975 eFt 

      Finanszírozási kiadás            30.492 eFt 
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      Intézményfinanszírozás  4.128 eFt  

     

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján az előterjesztésben foglaltak 

egyben a rendelet indoklása is. 

 

A polgármester jogalkotására a felhatalmazást, a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI.3.) Kormányrendelete, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése adja. 

 

A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem elő. 

 

 

 

Rendeletalkotási javaslat 

 

A Képviselő-testület jogköreit gyakorló polgármester megalkotja az önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendeletét. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

 

Budakalász, 2021. május 14. 

 
 Dr. Göbl Richárd 

 Polgármester 
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Budakalász Város Polgármesterének 
/2021. (   .) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021 (III.01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 

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 Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §  

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 01.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(1) A Képviselő-testület a Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

költségvetési bevételi főösszegét         4.866.164 ezer forintban 
költségvetési kiadási főösszegét         4.866.164 ezer forintban 
a hiány összegét                          0 ezer forintban 
állapítja meg, melyből 
működési költségvetési egyenlegének összege           10.416   ezer forint 
felhalmozási költségvetési egyenlegének összege:       -1.365.548 ezer forint. 
A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés  
finanszírozási kiadásait                     1.150.824 ezer forintban 
állapítja meg. 
A Képviselő-testület a költségvetési hiányt és a finanszírozási kiadások összegét 
belső finanszírozást szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből 
finanszírozza.” 

 

(2) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét 2.177.720 ezer 

forintban, a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 182.487 ezer forintban 
határozza meg.” 

 

(3) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét 2.167.304 ezer 
forintban, a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 1.516.922 ezer forintban 
határozza meg.” 

 

2. §  

 

A R. 1-13. és 21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-13. és 21. melléklete lép. 
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Záró rendelkezés 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet 2021. május 18. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. 
január 1. napjától kell alkalmazni.  

(2) A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

 dr. Göbl Richárd dr. Deák Ferenc 

 polgármester jegyző 
 

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



Hatástanulmány 
 

 

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendeletnek társadalmi hatása nincs, az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási 

főösszege 1.434.601eFt-tal emelkedik. 

 

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendeletnek egészségi következményei nincsenek. 

 

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendeleten átvezetésre kerültek a május 31-ig a központi költségvetésből kapott 

támogatások, az előző évi költségvetési maradványok, a veszélyhelyzet miatti bevételi 

elmaradások és kiadási megtakarítások, továbbá egyéb előirányzat rendezések. A jogszabály 

megalkotásának elmaradása hiányában előirányzat-túllépés fordulhatna elő, ami nem 

szabályszerű. 

 

5.  Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek:  

 

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket adottak. 

 

 


















































