
1 
 

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

2/2021.(III. 12.) számú rendelete 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. napjától 

hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, mely 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése 

szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet hatálya képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a 

polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed 

ki. 

 

 

2. § A költségvetési bevételei és kiadásai 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 

  989.955.280 költségvetési bevétellel 

  989.955.280 Ft költségvetési kiadással 

- 308.585.927 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből a: 

Működési bevételek és kiadások különbözete: 55 250 112 Ft, a 

  fejlesztési bevételek és kiadások különbözete: 258 655 815 Ft 

 

(2) Az előzetes tervek alapján az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak 

különbözete 55 250 112 Ft részben működési maradványból 24 572 525 Ft finanszírozza, a 

fennmaradó összegére 30.677.587 Ft működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli 

önkormányzati költségvetési támogatás került betervezésére. A fejlesztési hiánya 258 655 815 Ft a 

2020 évi maradványból finanszírozza. 

 

(3)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások 

jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá finanszírozási bevételeket és kiadásokat 

a rendelet 1.1. melléklete alapján 989.955.280 Ft értékben határozza meg a polgármester.  

 

(4)  A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül    

kötelező feladatok önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az   1.2., 1.3, 

1.4. mellékletek szerint állapítja meg. 
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     (5)A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerű bemutatását  

önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 

 

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetését részletesen a következők szerint 

állapítja meg: 

 

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá 

költségvetési szervenkénti megoszlását feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként 

vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3.1. – 3.5. mellékletek szerint 

határozza meg. 

 

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá 

költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a 

közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4.1. – 4.5. 

mellékletek szerint határozza meg. 

 

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 

részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg. 

 

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet 

szerint részletezi. 

 

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi. A képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat 

2018. december hónapban kormányengedélyes éven túli célhitelt vett fel 37.243.444 Ft értékben 

7 éves futamidőre. A 2021. évi visszafizetési kötelezettség 5.320.000 Ft. 

 

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza. 

 

(7) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet tartalmazná, 

de a költségvetésben tárgyévre az Önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési 

célt. 

 

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton 

kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet tartalmazza. 

 

(9) Az Önkormányzat a kiadások között 2.290.615 Ft általános tartalékot, 412.357Ft céltartalékot 

képeztünk. 

 

 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felelős. 
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(3) A költségvetési megtakarítások érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a 

kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 

 

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a 

rendszeres személyi juttatások 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása 

szolgálhat, amennyiben az Önkormányzat rendelkezik erre fedezettel. 

 

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 

polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

 

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület 

gyakorolja 

 

(7) A költségvetés végrehajtása során a helyettesítés az adott intézmény vezetője által csak a 

polgármester jóváhagyásával rendelhető el. A táppénz, tartós fizetésképtelenség vagy egyéb okból 

történő - jogviszony megszüntetése miatt megüresedett álláshely betöltése helyettesítés, vagy 

álláshelyre történő felvétel útján a polgármester előzetes jóváhagyásával hajtható végre.  

 

 

5. § Az előirányzatok módosítása 

 

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok között 

átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. 

 

(2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítást hajthat végre. 

 

(3) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, 

előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a 

negyedévet követő testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a 

hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését 

követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.  

 

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében 

történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető. 

 

(5) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő 

testületet tájékoztatja. 

 

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles 

betartani. Amennyiben év közben az intézmény vezetője a költségvetésében nem tervezett feladat 

akar megvalósítani, úgy előzetesen a képviselő-testület hozzájárulását kell kérnie. Az előirányzat 

túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után. 

 

6. § A gazdálkodás szabályai 

 

(1)  A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az 

intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek kiemelt előirányzaton belül. 
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(2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetésük kiemelt előirányzatain belül átcsoportosíthatnak. 

 

(3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek évközi előirányzat-módosításáról kiemelt 

előirányzatonként a pénzügyi vezető köteles naprakész nyilvántartást vezetni. 

 

 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, 

amelynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az 

intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Dél-Békési Kistérségi Önkormányzati Társulás 

útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles 

gondoskodni. 

 

 

8. § Záró és vegyes rendelkezések. 

 

(1) Ez a rendelet 2021. március 13. napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

15/2020.(XII.30.) önkormányzati rendelete a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról. 

 

Medgyesegyháza, 2021. március 11.   

 

 

 

 

 

             Kaller József              dr. Kávássy Leila Viola 

             polgármester                             jegyző 

 

 

 

 

Záradék: a rendelet kihirdetése 2021. március 12. napján megtörtént. 

 

 

Medgyesegyháza, 2021. március 12.   

 

 

 

               dr. Kávássy Leila Viola 

                 jegyző 
 


