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Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 

Telki Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az 

önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének (továbbiakban: költségvetési rendelet) 

módosításáról a következő rendeletet alkotja: 

1. § 

A Telki község Önkormányzatának 2021. költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati 

rendelet 4–6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„4. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes 2021. évi költségvetését 

1 447 952 168 Ft bevétellel, 

1 447 952 168 Ft kiadással, 

• 52 fő költségvetési létszámkeretben állapítja meg 

5. § 

A Képviselő-testület a 1 447 952 168 Ft bevételi főösszegből 

• a felhalmozási célú bevételt 747 006 054 Ft-ban 

• a működési célú bevételt 700 946 114 Ft-ban állapítja meg. 

A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

6. § 

A Képviselő-testület a 1 447 952 168 Ft kiadási főösszegből 

• a felhalmozási célú kiadást 763 527 186 Ft-ban 

• a működési célú kiadást 684 424 982 Ft-ban állapítja meg. 

A kiemelt kiadási előirányzat megbontását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.” 

2. § 

A Telki község Önkormányzatának 2021. költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati 

rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület Telki Község Önkormányzata 2021. évi költségvetését   

1 387 318 168 Ft bevétellel,   

1 387 318 168 Ft kiadással, 

• 3 fő költségvetési létszámkeretben állapítja meg 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 1387 318 168 Ft bevételi főösszegből 
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• a felhalmozási célú bevételt 747 006 054 Ft-ban 

• a működési célú bevételt 640 312 114 Ft-ban állapítja meg. 

A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 1 387 318 168 Ft kiadási főösszegből 

• a felhalmozási célú kiadást 596 313 371 Ft-ban 

• a működési célú kiadást 791 004 797 Ft-ban 

Ebből: finanszírozási kiadást 319 252 156 Ft-ban állapítja meg. 

Kiemelt kiadási előirányzat megbontását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.” 

3. § 

(1) A Telki község Önkormányzatának 2021. költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati 

rendelet 1-29. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Telki község Önkormányzatának 2021. költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Telki község Önkormányzatának 2021. költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati 

rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Telki község Önkormányzatának 2021. költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati 

rendelet 4.1.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Telki község Önkormányzatának 2021. költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati 

rendelet 4.1.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Telki község Önkormányzatának 2021. költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati 

rendelet 4.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Telki község Önkormányzatának 2021. költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati 

rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

Deltai Károly        dr. Lack Mónika  

  polgármester              jegyző 
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1. melléklet 

„1.melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 1. sz. melléklet korábban_1.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

2. melléklet 

„2. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 2. sz. melléklet korábban_2.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

3. melléklet 

„3. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 3. sz. melléklet korábban_3.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

4. melléklet 

„4.1.1. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 4. sz. melléklet korábban_4.1.1.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

5. melléklet 

„4.1.2. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 5. sz. melléklet korábban_4.1.2.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

6. melléklet 

„4.1. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 6. sz. melléklet korábban_4.1..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

7. melléklet 

„6. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 16. sz. melléklet korábban_6..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 

Általános indokolás 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését 

költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási 

törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott. 

Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi 

rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. 

Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza 

meg. 

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek 

a rendelet tervezet összeállításának alapjai. 

A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó 

szakasza, valamint a mellékletei módosulnak. 

  

 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetőek a kiadások, 

vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja 

a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül 

fontos. 

 Tájékoztatási kötelezettség: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján. 


