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P O L G Á R M E S T E R E 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről  

szóló rendelet módosítására 

 

Előterjesztő:      Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést készítette:   Polonkai Zoltánné osztályvezető 

                                                            Pénzügyi Osztály 

      Dunszt János előirányzat nyilvántartó 

                                                        Pénzügyi Osztály 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:   

 

 

Az előterjesztést megtárgyalására 

jogosult bizottságok*:    Pénzügyi Bizottság, 

 

 

Testületi ülés időpontja, amely ülésen 

a Képviselő-testület az előterjesztést 

tárgyalta volna:     2021. március 16. 

 

 

Ellenjegyzők:     Vittmanné Gerencsér Judit  

osztályvezető-helyettes 

Polgármesteri Kabinet 

 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:   dr. Szabó Tibor  

jegyző 

 

*Veszélyhelyzetben a Képviselő-testület valamint annak bizottságai helyett a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosítottjogkörében eljárva a Polgármester jogosult 

döntést hozni. 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) 

bekezdés értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.  

 

Fentiek alapján az előterjesztés készítője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a 

Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörömben eljárva - az alábbi 

előterjesztésben foglaltak alapján – hozzam meg a szükséges döntéseket. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Magyar Államkincstár a KGR adatszolgáltató rendszerben az állami támogatások között az 

elfogadott költségvetési rendelethez képest többletbevételt szerepeltet a B1131 rovaton 

10.754.637 Ft összegben. A kötelező egyezőséghez módosítani szükséges a rendelet eredeti 

előirányzatát a 6. melléklet 6.1 táblázat „Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak 

tám.” során, valamint a 11. melléklet „Egyéb tartalék” során, megemelve ezzel az összeggel a 

bevételi és kiadási főösszegeket. 

 

A változtatás érinti a rendelet 2. §-át, amely a következők szerint módosul 

 

„2. § Az Önkormányzat 2021. teljes évi költségvetésének 

a) költségvetési kiadási főösszegét  12.952.180.637 Ft-ban 

b) finanszírozási kiadás főösszegét 0 Ft-ban 

c) költségvetési bevételi főösszegét 6.663.180.637 Ft-ban 

d) finanszírozási bevételek főösszegét 6.289.000.000 Ft-ban 

állapítja meg.” 

Továbbá a változás érinti a rendeltet következő mellékleteit: 

 

 1. melléklet 

 2. melléklet 2.1 táblázat 

 4. melléklet 

 5. melléklet 

 6. melléklet 6.1 táblázat 

11. melléklet 

14. melléklet 

17. melléklet 

18. melléklet 

19. melléklet 

 



A rendelet tartalma egyebekben változatlan maradt, azonban a könnyebb áttekinthetőség 

érdekében jelen előterjesztés 2. mellékleteként becsatolom a módosított rendelet valamennyi 

mellékletét (táblázatok egységes szerkezetben). 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés 

értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 

A 2021. február 8. napján hatályba lépett 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország 

egész területére elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel az előterjesztés készítőjeként 

kérem Tisztelt Polgármester Urat döntésének meghozatalára, a mellékelt rendelet-tervezet 

szíves elfogadására.  

Tájékoztatom Tisztelt Polgármester Urat, hogy jelen javaslat nem előirányzat módosításra, 

hanem módosított eredeti előirányzat beállítására irányul. 

 

 

 

 

Budapest, 2021. március …… 

 

 

    Dunszt János    Polonkai Zoltánné   

     előirányzat nyilvántartó      osztályvezető 

       az előterjesztés készítői 

Mellékletek:  

- rendelet-tervezet (a módosítandó mellékletekkel együtt) 

- 2021. évi költségvetés táblázatai (tervezett módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fenti előterjesztés alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

szükséges döntéseket 2021. március 16. napján meghozom. 

 

 

 

    Bese Ferenc 

            polgármester 

             előterjesztő 

 

 

 


