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A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt / titkos
A tárgyalandó témakör tárgya:
Őrbottyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosítása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. február 24-i ülésén elfogadta Őrbotytyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendeletét. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint 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-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Az előirányzat-módosításokra az év közben realizált bevételek és azok felhasználása, a kiadási
előirányzatokat érintő feladat átcsoportosítások, valamint a költségvetés elfogadását követően tett
kötelezettségvállalásai miatt kerül sor.
1.

Önkormányzatok működési és fejlesztési támogatásai

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet, valamint a veszélyhelyzettel
összefüggő átmeneti szabályozásokban található, a 2021. évben végződő adóévben érvényes, a
mikro, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 1 %-os helyi iparűzési adómérték-kedvezmény
szabályozását, az érintett vállalkozások körét és az adókönnyítés érvényesítésének lehetőségét
figyelembe véve Magyarország 2021. évi központi költésvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3.
melléklete módosításra került, miszerint a 25 000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési
önkormányzat részére a kieső iparűzési adóbevételnek megfelelő összegű támogatás kerül folyósításra.
Őrbottyán Város Önkormányzata esetében az előzetesen megállapított összeg 37 506 242 Ft.
A kiutalás két részletben történik 2021. évben, melyből az első részletet már elutalta a Magyar
Államkincstár.
A BMÖFT/6-9/2021. iktatószámon kelt Támogatói okirat szerint Őrbottyán Város Önkormányzata 19 873 000 Ft összeg támogatás nyert a Kertekalja utca korszerűsítésére.

A Nemzeti Művelődési Intézet Közhasznú Kft. önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása címén, megállapodás szerint 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az Önkormányzatot.
A 24/2021. (III.29.) számú Polgármesteri határozat érelmében az Önkormányzat településrendezési szerződést kötött a Dunaflat Hungary Kft.-vel. A szerződés alapján közérdekű kötelezettségvállalásként megfizették a 38 millió Ft-ot.
2.
A költségvetési rendelet alábbi előirányzat-átcsoportosításaihoz kérjük a Képviselőtestület jóváhagyását:
A 2021. évi költségvetés tervezésekor a Művelődési Ház és Könyvtár rendezvényeire az előrelátható pandémiás helyzetre való tekintettel a Képviselő-testület kevesebb forrást biztosított, azonban több rendezvény mégis megrendezésre kerülhetett. Ezért a Művelődési Ház és Könyvtár
személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulék kiadási sorokon megtakarításként jelentkező 5
millió Ft-t átcsoportosításra kerül dologi kiadásra, valamint intézményfinanszírozásként további
1,5 millió Ft kerül további támogatásként az intézményhez, melyet szintén dologi kiadásokra fordíthatnak.
Az Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde indulásához szükséges kisebb eszközök beszerzéséhez 1
millió Ft fejlesztési támogatás átcsoportosítására kerül sor jelen rendelet-módosítással.
A 2021. évi népszámlálásról szóló, 2018. évi CI. törvényben foglaltak szerint nép- és lakásszámlálást kellett volna tartani. Ezen feladatok végrehajtásához 7 414 723 Ft támogatásban részesült
volna a Polgármesteri Hivatal. Két részletben történt volna a finanszírozás, az első részlet 2020ban meg is érkezett. A 2020-ban megérkezett támogatás összege 5 651 736 Ft volt. Ezen összeg
2021-ben visszautalásra került, ennek költségvetésen történő átvezetését is tartalmazza jelen rendelet-módosítás.
Önkormányzati fenntartású utakon található rácsos folyókák egy részénél szükségessé vált a javítás, melynek lebonyolítását az Őrbottyáni GAMESZ végezte. Ennek fedezetére kerül átcsoportosítás a Környezetvédelmi Alapból 2,5 millió Ft összegben.
A Támogatási és Fejlesztési Alapba befolyt összegeket részben fertőtlenítő eszközök, részben
pedig tárgyi eszközök beszerzésére fordította az Önkormányzat. Az alábbi táblázat tartalmazza a
részleteket.
Nyitó összeg:
Támogatási Alapba történő befizetés 2021.08.03-ig
Koronavírus-világjárvánnyal kapcsolatos kiadások:
Ágaprító beszerzés
Szemétgyűjtő beszerzés
Sebességcsökkentő útelemek telepítése
Bankköltség
Záró összeg:

1 686 862
+ 4 644 653
- 257 220
- 2 984 500
- 429 895
- 70 000
- 25 198
2 564 702

A Képviselő-testület által – az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadását követően –
hozott határozatok szerint az általános tartalékot érintően a költségvetésben az alábbi előirányzatmódosításokat kell végrehajtani:
adatok Ft-ban
Eredeti előirányzat
39-43/2021.(V.25.) Nyugdíjba vonulási Emléklap, Őrbottyán Város Díszpolgára, Őrbotytyánért díj
Módosított előirányzat

2 669 776
-313 180
2 356 596

Ezeket a döntéseket a költségvetési rendelet normaszövegében és a kapcsolódó mellékletekben
átvezettük.
A beruházási kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó kiadások egy része fordított általános forgalmi adó köteles. A költségvetésben a bölcsődéhez és a termelői piachoz kapcsolódó beruházási
célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó soron szereplő betervezett összegből a dologi
kiadások fizetendő általános forgalmi adó sorra szükséges átcsoportosítani a kapcsolódó összegeket, mert a kiadás realizálása itt fog bekövetkezni.
Kérem, hogy a Képviselő-testület a rendelet-tervezetet vitassa meg és fogadja el az önkormányzat
2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
költségvetési rendelet elfogadása, a testület által a tárgyévben elfogadott határozatok
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
– Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
– Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR
MEGNEVEZÉSE

Mellékletek szerint
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Humánügyi Bizottság véleménye: A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Kulturális, Környezetvédelmi és Sport Bizottság véleménye: A bizottság a rendelet-tervezetet a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye: A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

6. RENDELET-TERVEZET
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (…) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása.
Költségvetési hatása:
Elfogadott módosítások szerint.
Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Adminisztratív tehernövelő hatása nincs a rendeletnek.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
Az Mötv-ben és Áht-ban előírt jogalkotási kötelezettség teljesítése.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Mulasztásos törvénysértés miatt felügyeleti bírság kiszabása, állami feladat finanszírozás lehívhatóságának elmaradása.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021. (…) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés a) és f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Őrbottyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:
1. §

Őrbottyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 1 966 374 761 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege
1 213 474 720 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 752 900 041 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 1 966 374 761 Ft költségvetési
kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 1 213 474
720 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 752 900 041 Ft.”
2. §

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevétele és kiadása:
a)
önkormányzat
1 879 173 278 Ft,
b)
Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal
172 454 210 Ft,
c)
Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán
43 327 505 Ft,
d)
Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet
381 945 721 Ft,
e)
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat
45 345 862 Ft,
f)
Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde
18 390 838 Ft.”
3. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az évközi – előre nem tervezett – kiadásokra, valamint az esetlegesen
elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 2 356 596 Ft összegben.”
4.§
A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Környezetvédelmi Alap összege 86 500 000 Ft, melynek felhasználásáról önkormányzati
rendelet rendelkezik.
(2) A Támogatási és Fejlesztési Alap összege 2 564 702 Ft, melynek felhasználásáról önkormányzati rendelet rendelkezik.”
5. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Őrbottyán, 2021. szeptember …

Szabó István Ferenc
polgármester

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző
INDOKOLÁS
1. §

A § a kiadási és bevételi főösszegek módosítását tartalmazza részletes bontásban.
2. §
Ez a § a módosított kiadási és bevételi főösszeg figyelembevételével az Önkormányzat és költségvetési szerveinek módosított kiadásait és bevételeit határozza meg.
3. §
Ez a § az általános tartalék módosított előirányzatát tartalmazza.
4. §
Ez a § a Környezetvédelmi Alap valamint a Támogatási és Fejlesztési Alap módosított előirányzatát tartalmazza.
5. §
A normaszöveg szöveges részébe foglalt módosításokat a kapcsolódó mellékletekben át kell vezetni, ezért a megfelelő mellékleteket is módosítani kell.
6. §
A rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.
Őrbottyán, 2021. szeptember 23.
előterjesztő:
Szabó István Ferenc
polgármester

az előterjesztést készítette:
Batki Gabriella
gazdasági vezető

az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

