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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének III. 

negyedévi teljesítéséről. 
 

 

Budakalász Város Önkormányzata 7/2021. (III.01.) sz. rendeletével hagyta jóvá az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetését, amely a módosításokkal együtt alapját képezi az éves 

gazdálkodásnak. 

Jelen előterjesztés Budakalász Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetési 

gazdálkodására vonatkozó tájékoztató, amely 2021. év III. negyedév végéig tartalmazza a 

bevételek, kiadások, finanszírozási műveletek teljesülésének a módosított előirányzathoz 

viszonyított alakulását. (1.számú melléklet)  

 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

1.) A hatályban lévő költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat bevételi 

főösszegének eredeti előirányzata 2.269.834.084,- Ft. A III. negyedév után az 

Önkormányzat bevételi főösszege 4.028.752.865,- Ft. 

 

Bevételek: 

 

Működési célú támogatások:  

Ezen a soron került megtervezésre a normatív állami támogatások, évközben májusban és 

októberben van lehetőség pótigényre és lemondásra.  

 A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 60%. Az előirányzat és a teljesítés minden 

hónapban a Magyar Államkincstárral egyeztetett adat. 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: A tervezett pályázati bevételekből 

83.678.973,- Ft folyt be. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 22%. 

 

Közhatalmi (helyi adó) bevétel az eredeti tervhez képest időarányos felett teljesült 121%-ban. 

A többlet teljesülést a 5. előirányzat módosításban előirányzatosítjuk.  

 

Működési bevétel soron a teljesítés a módosított előirányzathoz 147%. A módosított 

előirányzat a 3. módosítás során csökkent, mivel a HIPA állami támogatását eredetileg erre a 

sorra tervezték (180 millió). Az 5. módosítás során a teljesítéshez igazítjuk az előirányzatot.  
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Felhalmozási bevételek: a teljesítés minimális 7%, mivel a tervezett ingatlan értékesítések 

eddig még nem valósultak meg. A műszaki irodával egyeztetés történt és a tervezett ingatlanok 

meghirdetésre kerültek (Sekrestyés utca 2 db építési telek).  

  

Működési célú átvett pénzeszközök: A Bexsero oltások igénybe vevőinek önrésze, amely 

69%-ban teljesült. 

 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Itt teljesül a munkáltatói kölcsön törlesztés, mely 

sorhoz eredeti előirányzat nem került tervezésre. Az 5. módosítás során a teljesítéshez 

igazítjuk az előirányzatot. 

 

Finanszírozási bevételünk: 100%-ban realizálódott, mivel az előző évi maradvány 

igénybevétel az I. félévben teljesült 1.365.660.852,- Ft összegben.  

Összességében a bevételek 83%-ban teljesültek a tervhez képest.  

 

 

 

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat kiadási főösszegének 

eredeti előirányzata 2.269.834.084,- Ft. A III. negyedév után az Önkormányzat kiadási 

főösszege 4.028.752.865,- Ft. 

 

 

Kiadások:  

Bérjellegű kiadások: a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz közelítve teljesültek 

(66% és 60%). A könyvelés még csak a augusztusi béreket tartalmazza, tehát még 3 havi bér 

kifizetésre kerül az év végéig.  

 

Dologi kiadások 81%-ban teljesültek a III. negyedévben. Év közben jelentős előirányzat 

módosítást kellett végezni, mivel a fizetendő általános forgalmi adó (K352 rovat) eredeti 

előirányzata nem tartalmazta a 2020. évi háromnegyed éves adófizetési kötelezettséget, 

melynek jó része a fejlesztések miatt fordított áfa volt. 2020. évben a humánjárvány miatt 

kialakult veszélyhelyzet okán a korábbi havi bevallás helyett éves bevallásra kötelezett lett az 

önkormányzat. 

 

Ellátottak juttatásai teljesítése jóval az időarányos alatti 15% és az év végéig várt teljesítés is 

elmarad az eredeti előirányzathoz képest. 
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Egyéb működési célú kiadás soron kerültek megtervezésre az önkormányzat központi 

költségvetés részére fizetett szolidaritási hozzájárulás összege, amely időarányosan teljesült 

és év végéig a teljes kifizetést teljesíteni kell. Továbbá itt találhatóak a működési célú 

támogatások államháztartáson belülre és kívülre is. A teljesítés a III. negyedévhez képest 

50%. A teljesítés arányát torzítja, hogy a tartaléknak csak előirányzata van teljesítése nincs. 

 

Beruházások/ Felújítások 

A beruházások teljesítése a III. negyedév után 53% időarányos alatti. A műszaki iroda 

áttekintette mind a beruházások, mind a felújítások előirányzat táblázatát egyeztetés céljából.  

A megvalósult beruházások: 

- Energiamegtakarítási intézkedési terv                  525.000,- Ft 

- Új iskola kémiaterem fedvényterv          485.013,- Ft 

- Vasútsori Óvoda tervezés        5.524.500.- Ft 

- Forgalomtechnikai tervek        1.238.250,- Ft 

- Taván csatornázás műszaki ellenőrzés         575.000,- Ft 

- Szőlőskert utca rekonstrukció     15.240.000,- Ft 

- Taván I. szennyvízhálózat építés      61.000.000,-Ft 

- Új iskola építése       445.803.573,-Ft 

- Budakalász belterület 2274 hrsz vásárlás      44.000.000,-Ft 

- Táncsics u. 1 1716 hrsz ingatlan vásárlás      46.513.493,-Ft 

- Kerítés építés 0137/16 hrsz          1.045.000,-Ft 

- Mályva u. csatorna rekonstrukció tervezés, eng.      1.069.848,- Ft 

- Kálvária u. járda terv             571.500,- Ft 

- Lenfonó zebra megszüntetés bontási terv          279.400,- Ft 

- Patakpart u, Kőbányai út szakaszok eng. terve      8.382.000,- Ft 

- Nyitnikék Óvoda konténerbe áramvezetés                     371.984,- Ft 

- Budai út 27/1 bérlakás kazáncsere        1.210.000,- Ft 

- Közösségi kert kút             600.000,- Ft 

- Új iskolába irodabútor, számítógép        1.036.404,- Ft 

- Egyéb eszköz vásárlás            791.789,- Ft 

- Country Tanyánál járdaépítés 1. részszámla    11.667.382,- Ft 

Összesen:                               647.930.136,- Ft 

 

A felújítások teljesítése 33% a III. negyedév után mivel a felújítások megvalósulása sok 

esetben áthúzódik a következő évre. 
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A megvalósult felújítások: 

- Barát-patak sétány napelemes technika átalakítás          4.574.286,- Ft 

- Pomázi út 1-3 és 6 járdafelújítás     1.905.000,- Ft 

- Mályva u. szennyvízcsatorna               17.104.867,- Ft 

- Bészkü légvezetés kialakítás         893.394,- Ft 

- Kós Károly érintésvédelmi felmérés          21.000,- Ft 

- Nyitnikék Óvoda tetőfelújítás      8.280.400,- Ft 

- Nyitnikék Óvoda Pomázi út kis épület vizes fal szigetelés     226.695,- Ft 

- Budai út lakás kémény építés új kazánhoz       370.000,- Ft 

- Budai út 53 lakás gázkazán csere        211.601,- Ft 

- Hivatal mosdó felújítás      2.939.268,- Ft 

- NYO-Pomázi úton nagy épültnél terméskő burkolat jav.     165.735,- Ft 

- Budai út kazáncsere beszerelése        490.000,- Ft 

- Bölcsőde Mályva u. külső fa szerkezet felújítás   1.384.300,- Ft 

Összesen:                      38.566.546 ,- Ft 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások: Az eredeti költségvetés 10. számú mellékletében 
részletezett felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre összesen 
81%-ban teljesültek a III. negyedévben. 

Finanszírozási kiadások: 

Teljesítése 71%, ami tartalmazza a 2020 évben befolyt 2021 évi 0. havi támogatás technikai 

könyvelését (30.491.564,- Ft) és az intézmények finanszírozását, és a Mályva utcai bölcsőde 

megépítéséhez korábban felvett hosszúlejáratú hitel törlesztését. 

A kiadások összességében 66%-ban teljesültek. 

BUDAKALÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 

A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Polgármesteri Hivatal bevételi 

főösszegének eredeti előirányzata 390.555.000,- Ft. A III. negyedév után a Polgármesteri 

Hivatal bevételi főösszege 393.079.000,- Ft. 

 

Bevételei:  

 

Közhatalmi bevétel A teljesítés a III. negyedév végén 44%, várhatóan az évvégéig nem teljesül 

a tervezett előirányzat. 
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Működési bevételek: A teljesítés 69% időarányos és év végéig várhatóan teljesül a tervezett 

bevétel. 

A finanszírozási bevételek tartalmazzák a Hivatal önkormányzati finanszírozását és az előző 

évi pénzmaradványt. Teljesítése 70%. 

A Polgármesteri Hivatal bevételei összességében 70%-ban teljesültek. 

 

 

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Polgármesteri Hivatal kiadási 

főösszegének eredeti előirányzata 390.555.000,- Ft. A III. negyedév után a Polgármesteri 

Hivatal kiadási főösszege 393.079.000,- Ft. 

 

Kiadásai: 

Személyi juttatások és munkaadói járulék: a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz 

közelítve teljesültek (68% és 68%). A könyvelés még csak a augusztusi béreket tartalmazza, 

tehát még 3 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.  

 

Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képes időarányosak (72%), és várhatóan év 

végéig teljesül az előirányzat.  

Beruházások teljesítése 44%, időarányos alatti.  

Megvalósult beruházások: 

- Informatikai eszközök vásárlása    3.252.568,- Ft 

- Aljegyzői iroda klíma         276.098,- Ft 

- Egyéb eszköz beszerzés        577.393,- Ft 

Összesen:       4.106.059,- Ft 

A kiadások összességében 68%-ban teljesültek. 

 

NYITNIKÉK ÓVODA 

 

1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Nyitnikék Óvoda bevételi főösszegének 

eredeti előirányzata 274.546.000,- Ft. A III. negyedév után a Nyitnikék Óvoda bevételi 

főösszege 275.744.000,- Ft. 

 

Bevételei:  
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Működési bevételek teljesülése: 64% a III. negyedév végén, és az év végi teljesítés várhatóan 

eléri a módosított előirányzat mértékét. 

Működési célú átvett pénzeszköz: A teljesítés a módosított előirányzat 100%-a. Az Óvoda 

1.500.000,- Ft támogatást kapott a Budakalászért Közalapítványtól a BTM mozgásfejlesztés 

támogatására. 

Finanszírozási bevételei: Teljesülése 69%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány 

igénybevételét (4.207.281,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást. 

A bevételek összes teljesítése 69%-os. 

 

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Nyitnikék Óvoda kiadási főösszegének 

eredeti előirányzata 274.546.000,- Ft. A III. negyedév után a Nyitnikék Óvoda kiadási 

főösszege 275.744.000,- Ft. 

 

Kiadásai:  

Személyi juttatások és munkaadói járulék: a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz 

közelítve teljesültek (70% és 69%). A könyvelés még csak a augusztusi béreket tartalmazza, 

tehát még 3 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.  

 

Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képest itt is alul maradnak (53%). Ennek oka 

lehet, hogy az Óvoda a COVID-19 vírus tavaszi megjelenésével egy időben csökkentett 

létszámmal üzemelt. Így a tervezett kiadások is csak csökkentett mértékben merültek fel.  

Beruházások teljesítése 33%-os, mivel eredetileg tervezett beruházások nem lettek teljes 

mértékben végrehajtva. Az intézmény jelzése szerint év végén kismértékű megtakarítás 

várható ezen a kiadás nemen.  

A megvalósult beruházások: 

- Informatikai eszköz beszerzés    612.600,- Ft 

- Egyéb eszköz beszerzés      194.939,- Ft 

Összesen:                  807.539,- Ft 

 

A kiadások összességében 67%-ban teljesültek. 

 

TELEPI ÓVODA 

 

1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Telepi Óvoda bevételi főösszegének 
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eredeti előirányzata 203.223.000,- Ft. A III. negyedév után a Telepi Óvoda bevételi 

főösszege 204.223.000,- Ft. 

 

Bevételei:  

Működési bevételek teljesülése: 87% a III. negyedév végén.  

Működési célú átvett pénzeszköz: A teljesítés a módosított előirányzat 100%-a. Az Óvoda 

1.000.000,- Ft támogatást kapott a Budakalászért Közalapítványtól a BTM mozgásfejlesztés 

támogatására. 

Finanszírozási bevételei: Teljesülése 69%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány 

igénybevételét (3.028.422,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást. 

A bevételek összes teljesítése 70%-os. 

 

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Telepi Óvoda kiadási főösszegének 

eredeti előirányzata 203.223.000,- Ft. A III. negyedév után a Telepi Óvoda kiadási főösszege 

204.223.000,- Ft. 

 

Kiadásai:  

Személyi juttatások és munkaadói járulék: a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz 

közelítve teljesültek (69% és 69%). A könyvelés még csak a augusztusi béreket tartalmazza, 

tehát még 3 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.  

 

Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képest időarányosan teljesültek (62%).  

Beruházások teljesítése 30%-os, mivel eredetileg tervezett beruházások az őszi tanévben 

lesznek teljesítve.  Az intézmény jelzése szerint év végén megtakarítás várható ezen a kiadás 

nemen.  

A megvalósult beruházások: 

- Informatikai eszköz beszerzés      14.990,- Ft 

- Klíma berendezés csoportszobákba    560.000,- Ft 

- Egyéb eszköz beszerzés      164.059,- Ft 

Összesen:                  739.049,- Ft 

 

A kiadások összességében 67%-ban teljesültek. 

BUDAKALÁSZI BÖLCSŐDE 
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1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Budakalászi Bölcsőde bevételi 

főösszegének eredeti előirányzata 133.695.000,- Ft. A III. negyedév után a Budakalászi 

Bölcsőde bevételi főösszege 136.106.000,- Ft. 

 

Bevételei:  

Működési bevételek teljesülése: 66% a III. negyedév végére.  

Finanszírozási bevételei: Teljesülése 72%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány 

igénybevételét (2.323.076,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást. 

A bevételek összes teljesítése 72%-os. 

 

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Budakalászi Bölcsőde kiadási 

főösszegének eredeti előirányzata 133.695.000,- Ft. A III. negyedév után a Budakalászi 

Bölcsőde kiadási főösszege 136.106.000,- Ft. 

 

Kiadásai:  

Személyi juttatások és munkaadói járulék: a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz 

közelítve teljesültek (68% és 71%). A könyvelés még csak az augusztusi béreket tartalmazza, 

tehát még 3 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.  

 

Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képest időarányosan teljesültek (75%).  

Beruházások teljesítése 69%-os, de év végéig teljesítésre kerül az előirányzat.  

A megvalósult beruházások: 

- Informatikai eszköz beszerzés      20.384,- Ft 

- Egyéb eszköz beszerzés      268.706,- Ft 

Összesen:                  289.090,- Ft 

 

A kiadások összességében 69%-ban teljesültek. 

 

 

KÓS KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

 

1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 

bevételi főösszegének eredeti előirányzata 117.636.000,- Ft. A III. negyedév után a Kós 
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Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételi főösszege 142.314.000,- Ft. 

 

Bevételei:  

Működési célú támogatás államháztartáson belülről: Az intézmény NKA pályázatot nyert 

4.550.000,- Ft összegben, ez jelenik meg az előirányzat módosításban és a teljesítésben is. 

A teljesítés aránya 100%. 

Működési bevételei: a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 40%, ami a COVID járvány 

miatti I. félévi működési korlátozás miatt fordult elő. A humánjárvány negatív gazdasági hatása 

leginkább Kós Károly Művelődési Házat és Könyvtárt érintette. 

 

Működési célú átvett pénzeszköz: A Budakalászért Közalapítvány támogatást nyújtott a nyári 

táborra 334.500,- Ft értékben. Előirányzatát az 5. módosítás fogja tartalmazni. 

Finanszírozási bevételek Teljesülése 76%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány 

igénybevételét (10.285.149,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást. 

 

A bevételek összes teljesítése 72%-os. 

 

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 

kiadási főösszegének eredeti előirányzata 117.636.000,- Ft. A III. negyedév után a Kós 

Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadási főösszege 142.314.000,- Ft. 

Kiadásai:  

 

Személyi juttatások és Munkaadói járulékok: a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz 

közelítve teljesültek (70% és 73%). A könyvelés még csak a augusztusi béreket tartalmazza, 

tehát még 3 havi bér kifizetésre kerül az év végéig. Az intézmény tavaszi zárva tartása alatt a 

dolgozói létszám nem csökkent, a dolgozók foglalkoztatása folyamatos volt, ezért év végéig 

várhatóan a teljes előirányzat felhasználásra kerül. 

Dologi kiadások: az időarányos tervhez képest 64%-ban teljesítette, év végén megtakarítás 

várható. 

Beruházások: A teljesítés 81%-os, ami az időarányos és év végéig várhatóan végrehajtják a 

tervezett beruházásokat.  

A megvalósult beruházások: 

- Színpad beszerzés               9.000.000,- Ft 

- Rendezvény sátor beszerzés             2.999.000,- Ft 

- Egyéb eszköz beszerzés        91.429,- Ft 
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- Könyvbeszerzés               1.266.558,- Ft 

Összesen:              13.356.987,- Ft 

A kiadások összességében 69%-ban teljesültek. 

KALÁSZI IDŐSEK KLUBJA 

 

1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kalászi Idősek Klubja bevételi 

főösszegének eredeti előirányzata 42.074.000,- Ft. A III. negyedév után a Kalászi Idősek 

Klubja bevételi főösszege 46.480.000,- Ft. 

 

Bevételei:  

Működési bevételek teljesülése: 86% az előirányzat módosításhoz. 

Finanszírozási bevételei: Teljesülése 80%, mely tartalmazza az előzőévi maradvány 

igénybevételét (2.767.401,- Ft), továbbá a irányítószervi támogatást. 

A bevételek összes teljesítése 81%-os. 

 

2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kalászi Idősek Klubja kiadási 

főösszegének eredeti előirányzata 42.074.000,- Ft. A III. negyedév után a Kalászi Idősek 

Klubja kiadási főösszege 46.480.000,- Ft. 

 

Kiadásai:  

Személyi juttatások és munkaadói járulék: a személyi juttatások és járulékok időarányoshoz 

közelítve teljesültek (80% és 83%). A könyvelés még csak a augusztusi béreket tartalmazza, 

tehát még 3 havi bér kifizetésre kerül az év végéig.  

 

Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képest időarányosan teljesültek (63%).  

Beruházások teljesítése 99%-os mert a tervezett beruházás teljesítették. 

A megvalósult beruházások: 

- Informatikai eszköz beszerzés      252.959,- Ft 

Összesen:                    252.959,- Ft 

 

A kiadások összességében 74%-ban teljesültek. 

 

Melléklet:  1 sz. melléklet 2021. évi költségvetés III. negyedév 
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 
2021. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészített, a 
település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 87. §. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. 
rendelet alapján - elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

Budakalász, 2021. november 4.  
dr. Göbl Richárd    
 polgármester 




































