
  

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2021. (V. 27.) 

önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről  

szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szegvár Nagyközségi 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. § 

 

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési 

kiadási és bevételi főösszegét 959.977 ezer forintban hagyja jóvá. 

 

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

Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként 

az 1. sz. melléklet alapján: 

 

Működési bevételek    484.008 eFt 

a) Intézményi működési bevétel 76.439 eFt 

b) Működési célú támogatások Áht-n belülről 369.766 eFt 

c) Működési kölcsön visszatérülése 253 eFt  

d) Közhatalmi bevételek 37.550 eFt 

Felhalmozási bevétel 137.056 eFt 

a) Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről 134.456 eFt 

b) Felhalmozási célú támogatás Áht-n kivülről 0 e Ft 

c) Kölcsön visszatérülés 2.600 eFt 

Finanszírozási bevételek 338.913 eFt  

a) hitel igénybevétele 44.474 eFt 

b) felügyeleti támogatás 294.439 eFt 

 

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

Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei             888.179 eFt 

b) az önként vállalt feladatok bevételei            0 eFt 

c) államigazgatási (PMHiv.) feladatok bevételei 71.798 eFt 

 

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

Az önkormányzat összesített bevételeiből (a 12. melléklet szerinti tagolásban) 

a) működési bevételek:   882.203 eFt 

b) felhalmozási bevételek     77.774 eFt 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet  4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadásai előirányzata 959.977 eFt, 

az alábbiakban meghatározott tételekből áll, a 2. sz. melléklet alapján: 

 

Működési kiadások 528.859 eFt  

 a) Személyi jellegű kiadások  262.655 eFt 



  

b) Munkaadókat terhelő jár.   39.797 eFt 

c) Dologi jellegű kiadások  170.407 eFt 

d) Szociális juttatások  13.000 e Ft 

e) Egyéb működési célú kiadások  43.000 eFt 

Felhalmozási kiadások 74.901 eFt  

 a) Beruházások  38.844 eFt 

b) Felújítás  30.140 eFt 

c) Egyéb felhalmozási kiadás (tartalék)  4.630 eFt 

d) Önkorm.előző évi elszám.kiad.telj.  1.287 eFt 

Finanszírozási kiadások 356.217 eFt  

a) Irányítószervi támogatás  294.439 eFt 

b) Működési célú hitel törlesztése  44.392 eFt 

c) Lízingdíj  2.160 eFt 

d) Hosszú lejáratú hitel törlesztése  2.000 eFt 

e) Áht.b.megelőlegezés, elvonások 

befizetése 

 13.226 eFt 

 

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Az önkormányzat összesített kiadásaiból  

 A kötelező feladatok kiadásai    887.179 eFt 

 Az önként vállalt feladatok kiadásai        1.000 eFt 

 Az államigazgatási feladatok (PMH) kiadásai    71.798 eFt 

 

(3) A Rendelet 4. §-a az alábbi (5) bekezdéssel  egészül ki: 

 

„(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely 

megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv (a 

továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy 

válhat szükségessé.” 

 

 

3. § 

 

3. A Szegvári Polgármesteri Hivatal költségvetése 

 

(1) A Rendelet 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a Szegvári Polgármesteri Hivatalának 

2021. évi költségvetési főösszegét 71.798 eFt-ban állapítja meg a 6. sz. melléklet szerint. 

 

4. § 

 

(1) A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 

Intézményi működési bevétel 50 eFt 

Finanszírozási bevételek 71.748 eFt 

Bevételek összesen 71.798 eFt 

 

(2) A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A Polgármesteri Hivatal bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei    0 eFt 

b) az önként vállalt feladatok bevételei   0 eFt 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:    71.798 eFt 



  

 

(3) A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A Polgármesteri Hivatal bevételeiből  

a) működési bevételek    71.798 eFt 

b) felhalmozási bevételek             0 eFt 

 

5. § 

 

(1) A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzata az alábbiakban meghatározott 

tételekből áll 

 

Működési kiadások 71.738 eFt  

 Személyi jellegű kiadások  53.908 eFt 

 Munkaadókat terhelő járulékok  8.670 eFt 

 Dologi jellegű kiadások  9.160 eFt 

Felhalmozási kiadások 60 eFt  

 Beruházások  60 eFt 

 

(2) A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai     0 eFt 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai    0 eFt 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:     71.798 eFt 

 

6. § 

 

4. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetése 

 

 

(1) A Rendelet 13. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat saját, 2021. évi 

költségvetési főösszegét 581.398 eFt-ban állapítja meg a 3. sz. melléklet szerint. 

 

(2) A Rendelet 14. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

Működési bevétel 399.868 eFt  

 Intézményi működési bevétel  24.089 eFt 

 Működési célú támogatások Áht-n belülről  337.976 eFt 

 Működési célú pe. Átvétel Áht-n kívülről  0 eFt 

 Működési kölcsön visszatérülése  253 eFt  

 Közhatalmi bevételek  37.550 eFt 

Felhalmozási bevétel 137.056 eFt  

 Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről  134.456 eFt 

 Egyéb felhalmozási bevétel  2.600 eFt 

Finanszírozási bevételek 44.474 eFt  

 

(3) A Rendelet 14. § (2) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 Az önkormányzat bevételeiből: 

a) a kötelező feladatok bevételei:   581.398 eFt 

b) az önként vállalt feladatok bevételei:             0 eFt 

c) államigazgatási feladatok bevételei:             0 eFt 

 



  

7. § 

 

(1) A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési kiadása 581.398 eFt kiemelt 

előirányzatonként  

 

Működési kiadások 150.513 eFt  

 Személyi jellegű kiadások  23.510 eFt 

 Munkaadókat terhelő jár.   3.218 eFt 

 Dologi jellegű kiadások  67.785 eFt 

 Szociális juttatások  13.000 eFt 

 Egyéb működési célú kiadások  43.000 eFt 

Felhalmozási kiadások 74.714 eFt  

 Önkorm.előző évi elszám.szárm.kiadás telj.  1.287 eFt 

 Beruházások  38.657 eFt 

 Felújítás  30.140 eFt 

 Egyéb felhalmozási kiadás  4.630 eFt 

Finanszírozási kiadások 356.171 eFt  

 Irányítószervi támogatás  294.439 eFt 

 Felhalmozási célú hitel törlesztése  2.000 eFt 

 Lízingdíj  2.160 eFt 

 Működési célú hitel törlesztése  44.392 eFt 

 Áht.b. megelőlegezés visszafizetése  13.180 eFt 

 

(2) A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

Az önkormányzat kiadásaiból 

a) kötelező feladatok kiadásai     580.398 eFt 

b) önként vállalt feladatok kiadásai:        1.000 eFt 

c) államigazgatási feladatok kiadásai:           0 eFt 

 

8. § 

 

5. Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetése 

 

 

(1) A Rendelet 17. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Az önkormányzat Képviselőtestülete a Közművelődési és Muzeális Intézmény, mint 

költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 19.504 eFt-ban állapítja meg a 7. sz. 

melléklet szerint. 

 

9. § 

 

(1) A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv 2021. évi költségvetési 

bevétele kiemelt előirányzatonként: 

1) Intézményi működési bevétel 1.990 eFt 

2) Működési célú támogatások, átvett pe. Áht-n belülről 113 e Ft 

3) Finanszírozási bevételek 17.401 eFt  

 

(2) A Rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv bevételeiből 

a) kötelező feladatok bevételei:    19.504 eFt 



  

b) önként vállalt feladatok bevételei:             0 eFt 

c) államigazgatási feladatok bevételei:              0 eFt 

 

10. § 

 

(1) A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény, mint költségvetési szerv 2021. évi 

költségvetési kiadása kiemelt előirányzatonként 

 

Működési kiadások 19.496 eFt  

 Személyi jellegű kiadások  12.703 eFt 

 Munkaadókat terhelő jár.   1.987 eFt 

 Dologi jellegű kiadások  4.806 eFt 

Felhalmozási kiadások 8 eFt  

 

(2) A Rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv kiadásaiból 

a) kötelező feladatok kiadásai       19.504 eFt 

b) önként vállalt feladatok kiadásai   0 eFt 

c) államigazgatási feladatok kiadásai   0 eFt 

 

 

11. § 

 

6. Kurca-parti Óvoda költségvetése 

 

(1) A Rendelet 21. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda, mint költségvetési szerv 2021. évi 

költségvetési főösszegét 191.195 eFt-ban állapítja meg a 4. sz. melléklet szerint. 

 

12. § 

 

(1) A Rendelet 22. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 (1) A Kurca-parti Óvoda, mint költségvetési szerv 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 

 

1) Intézményi működési bevétel 36.405 eFt 

2) Működési célú támogatások Áht-n belülről 0 eFt 

3)  Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás) 154.790 eFt  

 

(2) A Rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei:    191.195 eFt 

b) az önként vállalt feladatok bevételei:               0 eFt 

c) államigazgatási feladatok bevételei:             0 eFt 

 

13. § 

 

(1) A Rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt 

előirányzatonként: 

 

Működési kiadások 191.149 e Ft  



  

 Személyi jellegű kiadások  123.294 e Ft 

 Munkaadókat terhelő jár.   18.420 e Ft 

 Dologi jellegű kiadások  49.435 e Ft 

Felhalmozási kiadások 0 eFt  

Egyéb elvonások, befizetések teljesítése 46 eFt  

 

(2) A Rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból 

a) kötelező feladatok kiadásai  191.195 e Ft 

b) önként vállalt feladatok kiadásai 0 eFt 

c) államigazgatási feladatok kiadásai 0 eFt 

 

14. § 

 

7. Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetése 

 

(1) A Rendelet 25. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Az önkormányzat Képviselőtestülete a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, 

mint költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 96.082 eFt-ban állapítja meg a 5. sz. 

melléklet szerint. 

 

15.§ 

 

(1) A Rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv 2021. évi 

költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 

Intézményi működési bevétel 13.905 eFt 

Működési célú támogatások Áht-n belülről 31.677 eFt 

Finanszírozási bevételek 50.500 eFt 

 

(2) A Rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv bevételeiből 

a) kötelező feladatok bevételei:   96.082 eFt 

b) önként vállalt feladatok bevételei:             0 eFt 

c) államigazgatási feladatok bevételei:           0 eFt 

 

16. § 

 

(1) A Rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv 2021. évi 

költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként: 

 

Működési kiadások 95.963 eFt  

 Személyi jellegű kiadások  49.240 eFt 

 Munkaadókat terhelő jár.   7.502 eFt 

 Dologi jellegű kiadások  39.221 eFt 

Felhalmozási kiadások 119 e Ft  

Beruházási kiadások  119 eFt 

 

(2) A Rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv bevételeiből 

a) kötelező feladatok kiadásai:   96.082 eFt 



  

b) önként vállalt feladatok kiadásai:             0 eFt 

c) államigazgatási feladatok kiadásai:           0 eFt 

 

17. §  

 

A Rendelet az alábbi 29/A. §-al egészül ki: 

 

„29/A. § 

 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § 42. pontjának (6) bekezdése által adott 

felhatalmazás alapján az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek kiadásainak 

készpénzben történő teljesítésének eseteit meghatározva az alábbiakat rendeli el:  

(1) Az e paragrafusban említett költségvetési szerveknek a kiadások teljesítésekor előnyben kell 

részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot. 

(2) Amennyiben a kiadás teljesítése az (1) bekezdésben meghatározott módon nem lehetséges, úgy 

a kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben 

kerülhet sor. 

(3) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek készpénzes kifizetéseik 

teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a bankszámlájukról a házipénztári forgalom 

lebonyolítása érdekében. A házipénztárakból lehetőség van készpénzelőleg felvételére, mely 3 

napos elszámolási kötelezettségű. 

(4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek a bankszámlájukhoz tartozó 

házipénztárból lehetőség van ellátmány és üzemanyag-előleg felvételére, mely egy havi (a hónap 

utolsó napjára vonatkozó) elszámolási kötelezettségű. Az ellátmány, a készpénzelőleg és az 

üzemanyag-előleg elszámolásának végső határideje a vonatkozó tárgy év december 31., nem 

húzódhat át a következő költségvetési évre. 

(5) Az Önkormányzat és költségvetési szervei házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők 

készpénzben: 

 a) Bérjellegű kifizetések, személyi juttatások  

 pl.: dolgozók, közfoglalkoztatottak személyi juttatása, munkabér előleg, alkalmazottak utazási 

költsége; 

 b) Dologi kiadások  

 pl.: szakmai, üzemeltetési anyagok, árubeszerzés, vásárolt élelmezés, bérleti és lízingdíjak, 

karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet 

segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, kiküldetések, reklám-és propagandakiadások, 

reprezentációs kifizetések, különféle kifizetések és egyéb dologi jellegű kiadások. 

 c) ellátottak pénzbeli juttatása  

pl.: jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások. 

 d) Egyéb működési célú kiadások  

 e) Elszámolásra kiadott összegek  

 f) Jogcímtől függetlenül bruttó 200.000 Ft összegig történő kifizetés.” 

 

18. § 

 

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 

(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 

(4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 

(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 

(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 

(7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 

(8) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 

(9) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 

 



  

 

19. § 

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti. 

 

 

Szabó Tibor György s.k.     dr. Szecskó Tamás s.k. 

polgármester              jegyző 

 

 

Záradék: Ezen önkormányzati rendelet 2021. május 27. napján került kihirdetésre. 

 

 

dr. Szecskó Tamás s.k. 

 jegyző 






















