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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2021. október 20- i rendes ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 4. számú 

módosítására  

 

Előterjesztő:   dr. Göbl Richárd polgármester 

Készítette:  Bartháné Lázár Eszter pénzügyi és adóiroda vezető 

Egyeztetve:   dr. Deák Ferenc jegyző 

Ellenőrizte:   dr. Papp Judit aljegyző 

 
 
 
 
 
Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
    
 
 
 
 
 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség 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 4. sz. 

módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A módosítás során az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.01.) önkormányzati 

rendeletének 7. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 

(10) „Budakalász Város Önkormányzatának személyi juttatás és munkaadói járulék soron megtervezett 
nyugdíjas csomag kiadási előirányzat a budakalászi lakcímmel rendelkező nyugellátásban és egyéb 
ellátásban részesülők (baleseti, rokkantsági ellátás, árvaellátás) természetben juttatott támogatása.” 

 

Az eredeti költségvetésben a nyugdíjas csomag költségei a személyi juttatások között 7.000.000 Ft-tal, a 

munkaadói járulék között 2.519.000,- Ft-tal szerepel. A költségvetési rendelet módosításának oka, hogy 

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság csak akkor tud adatot szolgáltatni a nyugellátásban és egyéb ellátásban 

részesülő budakalászi lakosokról, ha helyi rendeletben szerepel a természetbeni juttatás. 

 

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

 
Mellékletek:  1 sz. melléklet Rendelet tervezet 2021. évi kv 4. mód 
  2 sz. melléklet Hatástanulmány 2021 évi kv. 4. mód 
 
 
A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem elő: 

 
 

 

Rendeletalkotási javaslat 
 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendeletét. 

 

 

Budakalász, 2021. október 11. 

 

 dr. Göbl Richárd 
            polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (X. 21.) önkormányzati 

rendelete 

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

módosításáról 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- 

testületének 7/2021 (III.1.) 7. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) Budakalász Város Önkormányzatának személyi juttatás és munkaadói járulék soron 

megtervezett nyugdíjas csomag kiadási előirányzat a budakalászi lakcímmel rendelkező 

nyugellátásban és egyéb ellátásban részesülők (baleseti, rokkantsági ellátás, árvaellátás) 

természetben juttatott támogatása.” 

2. § 

Ez a rendelet 2021. október 22-én lép hatályba. 

 

                       dr. Göbl Richárd         dr. Deák Ferenc 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2021. október 20. napján alkotta 

meg, kihirdetése 2021. október   21-én megtörtént. 

 

 

dr. Deák Ferenc jegyző



2 

 



Hatástanulmány 
 
 

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendeletnek társadalmi hatása nincs, az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási fő 
összege nem változik. 

 

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 Nyugdíjfolyósító Igazgatóság akkor szolgáltat a nyugellátásban és egyéb ellátásban részesülő 
budakalászi lakosokról adatot, ha helyi rendeletben szerepel a természetbeni juttatás.  

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

feltételek:  
 

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

 

 


