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Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. 

§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületre, annak szerveire, az 

Önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő 

költségvetési szerveire (a továbbiakban együtt: Intézmények) terjed ki. Az Önkormányzat önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Telki Polgármesteri Hivatal. Az Önkormányzat 

önállóan működő költségvetési szerve a Telki Zöldmanó Óvoda és a Kodolányi János Közösségi Ház 

és Könyvtár. 

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma 

2. § 

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának részletezését a 3. § -ban felsorolt mellékletek tartalmazzák. 

3. § 

Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásai előirányzatként e rendelet 

mellékletei szerint határozza meg: 

1. A megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 1. 

melléklet mutatja be. 

2. A működési jellegű bevételek és kiadások mérlegét, valamint a felhalmozási és tőke jellegű 

bevételek és kiadások mérlegét 2. melléklet mutatja be. 

3. Az Önkormányzat költségvetésének bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti 

szervezeti egységenként a rendelet 3. melléklet mutatja be. 

4. A támogatás jellegű kiadásokat a rendelet 4. melléklet mutatja be. 

5. Az Önkormányzat bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a rendelet 5. 

melléklet mutatja be. 

6. Az Önkormányzat költségvetési főösszegének bevételi forrásonként a rendelet 6. melléklet 

mutatja be. 

7. Az Önkormányzat költségvetési főösszegének kiadási előirányzatonként a rendelet 7 . melléklet 

mutatja be. 

8. A Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár bevételi forrásonként és kiemelt kiadási 

előirányzatonként a rendelet 8. melléklet mutatja be. 

9. A Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár bevételi forrásonként a rendelet 9. melléklet 

mutatja be. 

10. A Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár kiadási előirányzatonként a rendelet 10. 

melléklet mutatja be. 
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11. A Polgármesteri Hivatal bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a rendelet 

11. melléklet mutatja be. 

12. A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatonként a rendelet 12. melléklet mutatja be. 

13. A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatonként a rendelet 13. melléklet mutatja be. 

14. A Telki Zöldmanó Óvoda bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a rendelet 

14. melléklet mutatja be. 

15. Telki Zöldmanó Óvoda költségvetési főösszegének bevételi forrásonként előirányzatonként a 

rendelet 15. melléklet mutatja be. 

16. Telki Zöldmanó Óvoda költségvetési főösszegének kiadási előirányzatonként a rendelet 16. 

melléklet mutatja be. 

17. Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a rendelet 17. melléklete mutatja be. 

18. Felhalmozási jellegű kiadások előirányzatait a rendelet 18. melléklet mutatja be 

19. Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 19. melléklet mutatja 

20. Az önkormányzat mérlegét a rendelet 20. melléklet mutatja 

21. Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 21. melléklet mutatja 

22. Az Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatból származó támogatásainak elszámolását 

a rendelet 22. melléklete tartalmazza 

23. Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások a rendelet 23. melléklete mutatja be. 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

4. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan 

működő költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetésének végrehajtását 2 167 261 638 Ft 

bevétellel, 2 167 262 635 Ft kiadással, 53 fő költségvetési létszámkeretben jóváhagyja. 

5. § 

A Képviselő-testület a 2 162 261 638 Ft bevételi főösszegből a felhalmozási célú bevételt 1 124 965 

320 Ft-ban, a működési célú bevételt 1 042 297 315 Ft-ban állapítja meg. 

6. § 

A Képviselő-testület a 2 167 262 638 Ft kiadási főösszegből a felhalmozási célú kiadást 785 456 744 

Ft-ban, a működési célú kiadást 1 381 805 894 Ft-ban állapítja meg. 

7. § 

(1) A Képviselő-testület Telki Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását 1 795 

364 022 Ft bevétellel, 1 795 364 022 Ft kiadással, 3 fő költségvetési létszámkeretben állapítja meg. 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 1 795 364 022 Ft Ft bevételi főösszegből a felhalmozási célú 

bevételt 455 671 659, előző évi pénzmaradványát 700 821 844 Ft-ban , a működési célú bevételt 638 

870 519 Ft-ban állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 1 795 364 022 Ft Ft kiadási főösszegből a felhalmozási 

célú kiadást 598 720 072 Ft-ban, a működési célú kiadást 1 196 919 950 Ft-ban, ebből a finanszírozási 

kiadást 309 271 511 Ft-ban állapítja meg. 

8. § 
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(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtását 159 171 

626 Ft bevétellel, 153 676 667 Ft kiadással, 15 fő költségvetési létszámkeretben állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 159 171 626 Ft bevételi főösszegből a finanszírozási 

bevételt 131 572 172 Ft-ban, előző évi pénzmaradványát 2 598 494 Ft-ban, működési célú saját 

bevételt 25 000 960 Ft-ban állapítja meg. 

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 153 676 667 Ft kiadási főösszegből a felhalmozási 

célú kiadást 386 432 Ft-ban a működési célú kiadást 153 290 235 Ft-ban állapítja meg. 

9. § 

(1) A Képviselő-testület a Telki Zöldmanó Óvoda 2021. évi költségvetésének végrehajtását 172 490 

865 Ft bevétellel, 170 520 912 Ft kiadással, 31 fő költségvetési létszámkeretben állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület a Telki Zöldmanó Óvoda 172 490 865 Ft bevételi főösszegből a 

finanszírozási bevételt 158 578 777 Ft-ban, előző évi pénzmaradványát 1 744 235 Ft-ban, a működési 

célú saját bevételt 11 406 853 Ft-ban állapítja meg. 

(3) A Képviselő-testület a Telki Zöldmanó Óvoda 170 520 912 Ft kiadási főösszegből a felhalmozási 

célú kiadást 2 441 598 Ft-ban, a működési célú kiadást 168 079 314 Ft-ban állapítja meg. 

10. § 

(1) A Képviselő-testület a Kodolányi János közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetésének 

végrehajtását 40 235 122 Ft bevétellel, 37 123 651 Ft kiadással, 3 fő költségvetési létszámkeretben 

állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület a Kodolányi János közösségi Ház és Könyvtár 40 235 122 Ft bevételi 

főösszegből a finanszírozási bevételt 19 589 959 Ft-ban, előző évi pénzmaradványát 1 568 447.- Ft-

ban, a működési célú saját bevételt 19 046 116 Ft-ban állapítja meg. 

(3) A Képviselő-testület a Kodolányi János közösségi Ház és Könyvtár 37 123 651 Ft kiadási 

főösszegből a felhalmozási célú kiadást 2 772 952 Ft-ban, a működési célú kiadást 34 350 699 Ft-ban 

állapítja meg. 

11. § 

(1) Telki Község Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2021. évi maradványát a 

rendelet 7. melléklet szerint 633 153 833 Ft-ban állapítja meg. 

a) Telki Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021.évi maradványát 622 577 450 Ft-ban 

állapítja meg. 

b) Telki Község Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2021. évi maradványát 5 494 959 494 

Ft-ban állapítja meg. 

c) Telki Község Képviselő-testülete a Telki Zöldmanó Óvoda 2021.évi maradványát 1 969 953 

Ft-ban állapítja meg. 

d) Telki Község Képviselő-testülete a Kodolányi János közösségi Ház és Könyvtár 2021.évi 

maradványát 3 111 471 Ft-ban állapítja meg. 

(2) Telki Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi eredményét a 9. melléklet szerint 

801 080 326 Ft-ban állapítja meg. 
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12. § 

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba. 

 

 
Deltai Károly                   dr. Lack Mónika     

polgármester                  jegyző  

 

1. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 1.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

2. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 2.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

3. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 3.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

4. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 4.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

5. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 5.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

6. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 6.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

7. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 7.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

8. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 8.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

9. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 9.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

10. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 10.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

11. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 11.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

12. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 12.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

13. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 13.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

14. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 14.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 
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15. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 15.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

16. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 16.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

17. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 17.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

18. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 18.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

19. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 19.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

20. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 20.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

21. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 21.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

22. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 22.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

23. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 23.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

 

Általános indokolás 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében 

foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a 

képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de 

legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. 

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, 

hogy a 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2022. évi költségvetési évre történő áthozatala 

megtörténhessen. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A rendelet hatályát tartalmazza 

A 2. §-hoz és a 3. §-hoz  

A költségvetés szerkezetét, mellékleteinek tartalmát határozza meg. 

A 4. §-hoz  

Tartalmazza a 2021. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét, az önkormányzat és 

intézményeinek létszámkeretét határozza meg. 
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Az 5. §-hoz  

Telki község és intézményei összesített költségvetési bevételekének megbontása szerint a 

felhalmozási és működési bevételeket határozza meg. 

A 6. §-hoz  

Telki község és intézményei összesített költségvetési kiadások megbontása szerint a felhalmozási és 

működési bevételeket határozza meg. 

A 7. §-hoz  

Telki község és intézményei összesített kiadási és bevételi Telki község és intézményei összesített 

költségvetési bevételekének megbontása szerint a felhalmozási és működési bevételeket határozza 

meg. 

A 8. §-hoz  

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét, az önkormányzat és 

intézményeinek létszámkeretét határozza meg, valamint a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási 

főösszegét megbontva. 

A 9. §-hoz  

A Telki Zöldmanó Óvoda Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét, 

az önkormányzat és intézményeinek létszámkeretét határozza meg, valamint a Polgármesteri Hivatal 

bevételi és kiadási főösszegét megbontva. 

A 10. §-hoz  

A Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét, 

az önkormányzat és intézményeinek létszámkeretét határozza meg, valamint a Polgármesteri Hivatal 

bevételi és kiadási főösszegét megbontva. 

re és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, valamint a 

maradvány összegét. 

A 11. §-hoz  

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi maradványának összegét tartalmazza. 

A 12. §-hoz  

Hatálybalépést tartalmazza. 


