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Tiszajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete 

 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat  2021. évi költségvetéséről 
 
Tiszajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében Tiszajenő Község 
Alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításál 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az 
Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése  alapján Tiszajenő Községi 
Önkormányzat  2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 
                     
                                                                          I. 
 

1. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése 
 

1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését: 261 778 248 Ft 
költségvetési bevétellel, 423 506 760 Ft költségvetési kiadással, 161 728 512 Ft költségvetési 
egyenleggel, melyből 51 050 292 Ft működési 110 678 220 Ft felhalmozási, 166 259 605 Ft 
finanszírozási bevétellel, 4 531 093 Ft finanszírozási kiadással a bevételi és kiadási 
főösszegét 428 037 853 Ft-ban állapítja meg. 

 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 
 
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2. 
melléklet szerint állapítja meg. 
 
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását a 
2.1. és 2.2. melléklet részletezi. 

 (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 
költségvetési maradványának 166 259 605 Ft összegű igénybevételét rendeli el, melyből - 107 
178 220 Ft az előző ében fel nem használt működési és felhalmozási támogatással megvalósuló 
pályázatok és egyéb áthúzódó feladatokhoz igénybe vett maradvány, - 4 531 093 Ft a 2020. 
évben megelőlegezett állami hozzájárulás visszafizetéséhez igénybe vett maradvány, - 59 081 
385 Ft a költségvetési egyensúly biztosításához igénybe vett költségvetési maradvány, mely a 
hiányt finanszírozza. 

(6) A kiegészítő rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet 
veszélyeztető helyzet esetén a polgármester gondoskodik. 
 

(7) A felhalmozási hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek 
költségvetési maradványának 166 259 605 Ft összegű igénybevételét rendeli el. 
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2.  A költségvetés részletezése 
 
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 
 
(2) A működési költségvetés kiadásait kiemelt előirányzat bontásban az 3. melléklet szerint 
állapítja meg. 
 
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti,és 
a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg. 
 
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi. 
 
(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza. 
 
(7) Az önkormányzatnak  2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet 
tartalmazza. 
 

3.§  (1) Az Önkormányzat és ellátandó feladatai költségvetését 428 037 853 Ft bevétellel, 428 
037 853 Ft kiadással állapítja meg a 6.1. mellékletben fogalt részletezés szerint. 

(2) A Képviselő-testület a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös 
Hivatal) költségvetését – Tiszajenő Község Képviselő-testülete a 78/2021.(XI.23.) .Kt. számú, 
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2021.(IX.22.) Kt. számú, valamint 
Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 41/2021.(IX.23.) Kt számú 
határozatai alapján 93 947 325 Ft bevétellel, 93 947 325 Ft kiadással állapítja meg, a 6.2. 
mellékletben foglalt részletezés szerint. 

(3) Az önkormányzat a költségvetés kiadásai között elkülönített általános és céltartalékot 
nem állapít meg fedezet hiánya miatt. 
 
 
 
 

3.  A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

4.§ (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület gyakorolja. 
 
(2) A Közös Hivatal költségvetési kiadásaihoz Tiszajenő, Vezseny és Tiszavárkony községek 
önkormányzatai havi rendszerességgel - minden hónap 1. napjáig – előleget utalnak a Közös 
Hivatal részére. 
Az előleg a megállapított állami hozzájárulás önkormányzatokra eső részének és a Közös 
Hivatal tárgyévi költségvetésében tervezett kiadások önkormányzatokra eső része 
különbözetének 1/12-ed része. 
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(3) Az államháztartás információs rendszere keretében a mindenkor érvényes jogszabályokban 
előírt módon és időben költségvetési tájékoztatást kell készíteni, és a központi adatszolgáltató 
rendszerben adatot kell szolgáltatni. 
 
(4) Az önkormányzat által támogatásban részesülő szervezeteknek, magánszemélyeknek a 
részükre  - nem szociális ellátásként – nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról el 
kell számolni és testületi ülésen is be kell számolni. A támogatott szervezet, vagy magán-
személy amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, annak teljesítéséig további 
támogatásban nem részesülhet. 
 
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria juttatás keretét 2021. évre 
231 900 Ft/fő/év bruttó összegben hagyja jóvá. 
 
(6) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak részére bankszámla hozzájárulás címén havi 1.000,- 
Ft kifizetésére kerülhet sor, melynek kifizetése egy összegben a november hónapban esedékes. 
 
(7) Képviselő-testület a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az 

illetményalapot 46.380 forintban állapítja meg 2021. évre.  

 (8) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről a döntést  
a polgármester hozza meg.  
 

4.  Az előirányzatok módosítása 
 
5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-
testület dönt. 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási 
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.200.000 Ft összeghatárig - mely 
esetenként a 300.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.  

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles 
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott 
hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható. 

(4) A Közös Hivatal jegyzője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel saját hatáskörben 
módosíthatja költségvetési előirányzatait és erről a Képviselő-testületet negyedévente, de 
legkésőbb 2022. február 28-ig tájékoztatja.  

(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között 
átcsoportosítást hajthat végre.  

 
 

II. 
 

Hatályba léptető  rendelkezés 
 

6.§ (1) Ez a rendelet 2021.  február 27. napján lép hatályba. 
 
Tiszajenő, 2020. február 25. 
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            Csíkos Tamás                                                                Gyapjasné Sepsi Erzsébet  
             alpolgármester                                                                            jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetve: Tiszajenő, 2021. február 26. 
 
                                                                                                  Gyapjasné Sepsi Erzsébet  
                                                                                                                jegyző 
 
 
 
Megjegyzés: a rendeletet módosította a 9/2021.(IX.27.) és a 11/2021.(XII.15.)  önkormányzati 
rendelet. 
 
2021. december 20. napján hatályos szöveg 
 
 
                                                                                                   Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
                                                                                                                jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet 
előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható 
következményeit. 
 
A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 
 
Társadalmi, gazdasági, hatások 

 

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági 
Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó 
célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését. 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés 
részletesen tartalmazza. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények 

 
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 
 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a 
szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a 
költségvetési szervek számára.  
 
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek 
elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

  
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 


