Telkibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Telkibánya Község Önkormányzatának 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. §
A Képviselő-testület a 2021. január 1-je és 2021. június 30-a közötti időtartamban pótelőirányzatként
biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának
növelése miatt az önkormányzat 2021. évi:
a) Költségvetési bevételét 97.808.310.-Ft-tal,
b) Költségvetési kiadását 99.369.285.-Ft-tal,
c) Finanszírozási bevételét 5.559.789.-Ft-tal,
d) Finanszírozási kiadását 3.998.814.-Ft-tal módosítja.
2. §
(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 255.894.723.- Ft. költségvetési bevétellel,
b) 709.949.409.-Ft. költségvetési kiadással, a költségvetési bevétel és költségvetési kiadás
költségvetési egyenlegét -454.054.686.-Ft. összeggel, amelyből 48.546.540.-Ft. működési,
405.508.146.-Ft. felhalmozási egyenleg,
c) 458.053.500.-Ft. finanszírozási bevétellel,
d) 3.998.814.-Ft. finanszírozási kiadással, a finanszírozási bevétel és finanszírozási kiadás
finanszírozási egyenlegét 454.054.686.-Ft. összeggel,
e) a bevételek és a kiadások főösszegét 713.948.223.-Ft. összeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület
a) a módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és
kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete szerint,
b) a módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4.
mellékletek szerint,
c) a módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint,
d) az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint,
e) az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a
4. melléklet szerint,
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f) az önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás és az Európai uniós
támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat az 5. melléklet
szerint,
g) a módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti
megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát
feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási
feladatok szerinti bontásban a 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.2., 6.2.1, 6.2.2., 6.2.3., 6.3., 6.3.1,
6.3.2., 6.3.3. mellékletek szerint határozza meg. 1. melléklet
3. §
Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.
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1. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) Mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
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Általános indokolás
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában foglaltak szerint a helyi
önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza
költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése
értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás
átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban,
de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal
módosítja a költségvetési rendeletét.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.) 5. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Képviselő-testület félévenként, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő
módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet
módosítását.
Az Áht. és az Ör. rendelkezései alapján a 2021. január 1-je és 2021. június 30-a közötti időtartamban
bekövetkezett bevételi és kiadási előirányzat módosítások, valamint az előirányzat
átcsoportosítások átvezetésre kerültek a költségvetési rendeletben.
A rendelet részletesen tartalmazza a módosított bevételi és kiadási előirányzatokat.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség jelen
esetben nem áll fenn.
Az önkormányzati rendelet indokolási kötelezettségét a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 18. §-ában foglalt rendelkezések állapítják meg.
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