Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Nyárlőrinc Község Polgármestere - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27/2021.
(I.29.)
Korm.
rendelettel
elrendelt
veszélyhelyzetre
a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és a Kincskereső
Óvoda és Bölcsődére terjed ki.
Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021.
évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 635.034 e/Ft-ban állapítja meg.
(1. számú, 1.1. számú, 1.2. számú mellékletek)
(2) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) Működési költségvetés
aa) támogatás államháztartáson belülről
ab) közhatalmi bevétel
ac) intézményi működési bevétel
ad) finanszírozási bevétel
b) Felhalmozási költségvetés
ba) felhalmozási bevétel
bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

634.730 e/Ft
238.975 e/Ft
174.300 e/Ft
55.994 e/Ft
165.461 e/Ft
304 e/Ft
184 e/Ft
119 e/Ft

(3) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
(2. számú, 2.1. számú, 2.2. számú mellékeltek)
a) Működési költségvetés
aa) személyi juttatások
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
ac) dologi kiadások
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
af) finanszírozási kiadás

509.073 e/Ft
247.722 e/Ft
41.630 e/Ft
150.718 e/Ft
6.000 e/Ft
45.300 e/Ft
17.703 e/Ft

b) Felhalmozási költségvetés

19.261 e/Ft

ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások

15.356 e/Ft
1.905 e/Ft
2.000 e/Ft

c) Általános tartalékok

106.700 e/Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja nincs,
amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkező ügylet megkötése válik szükségessé.
(5) A költségvetés működési egyenlege

18.957 e/Ft

felhalmozási egyenlege

- 18.957 e/Ft

(6) Az Önkormányzat 2020. évi maradványa 165.462 e/Ft.
(7) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék összege
106.700 e/Ft.
Az önkormányzat saját költségvetése
3. §
(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi
költségvetési főösszegét 623.326 e/Ft-ban állapítja meg.
(2)

Az önkormányzat
előirányzatonként:

saját,

2021.

évi

a) Működési költségvetés

költségvetési

bevételei

kiemelt

623.022 e/Ft

aa) támogatás államháztartáson belülről
ab) közhatalmi bevétel
ac) intézményi működési bevétel
ad) finanszírozási bevétel

238.975 e/Ft
174.300 e/Ft
45.607 e/Ft
164.140 e/Ft

b) Felhalmozási költségvetés
ba) felhalmozási bevétel
bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

304 e/Ft
184 e/Ft
119 e/Ft

(3) Az önkormányzat saját, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) Működési költségvetés
aa) személyi juttatások
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
ac) dologi kiadások
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
af) finanszírozási kiadás
b) Felhalmozási költségvetés
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások
c) Általános tartalékok

501.965 e/Ft
109.194 e/Ft
17.070 e/Ft
78.791 e/Ft
6.000 e/Ft
45.300 e/Ft
245.610 e/Ft
14.661 e/Ft
10.756 e/Ft
1.905 e/Ft
2.000 e/Ft
106.700 e/Ft

Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal költségvetése
4. §
(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2021. évi
költségvetési főösszegét 117.356 e/Ft-ban állapítja meg.
(2)

A Polgármesteri
előirányzatonként:

Hivatal

2021.

évi

a) Működési költségvetés

költségvetési

bevételei

kiemelt

117.356 e/Ft

aa) támogatás államháztartáson belül
ab) intézményi működési bevétel

115.532 e/Ft
1.824 e/Ft

(3) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) Működési költségvetés
aa) személyi juttatások
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
ac) dologi kiadások

114.045 e/Ft
70.045 e/Ft
12.910 e/Ft
31.090 e/Ft

b) Felhalmozási költségvetés

3.311 e/Ft

ba) beruházások

3.311 e/Ft

Kincskereső Óvoda és Bölcsőde költségvetése
5. §
(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2021. évi
költségvetési főösszegét 122.259 e/Ft-ban állapítja meg.
(2) A Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) Működési költségvetés
aa) támogatás államháztartáson belül
ab) intézményi működési bevétel

122.259 e/Ft
113.696 e/Ft
8.563 e/Ft

(3) A Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) Működési költségvetés
aa) személyi juttatások
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
ac) dologi kiadások
b) Felhalmozási költségvetés
ba) beruházások

120.970 e/Ft
68.483 e/Ft
11.650 e/Ft
40.837 e/Ft
1.289 e/Ft
1.289 e/Ft

6. §
(1) Az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott létszám: 24 fő.
(2) A Kincskereső Óvoda és Bölcsődében foglalkoztatottak létszáma:18 fő.
(3) Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók létszáma: 23 fő.
7. §
(1) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény
61. § (6) bekezdés szerint a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott
köztisztviselők vonatkozásában 2021. évben az illetményalap 48.500,- Ft.
(2) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalmazására,
céljutalmazásra együttesen kifizetett összeg az eredeti rendszeres személyi
juttatások előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg.
(3) A Képviselő-testület biztosítja a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú
végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére a 10% illetmény kiegészítést.
(4) A Képviselő-testület biztosítja a foglalkoztatottak részére a fizetési számlához
kapcsolódó bankszámla hozzájárulást, a 2021. évi költségvetési törvény 61. § (5)
bekezdése alapján.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. §
(1) A Nyárlőrinci Önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését,
kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az Ávr.,
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen
önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri
Hivatal.
(2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a
pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles
nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárását követően elkészíthető
legyen.
(3) A költségvetési szerv részére jóváhagyott, illetve évközben, az önkormányzat
által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl, vagyis a költségvetési
szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.
Egyéb rendelkezések
9. §
Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot
keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig,
és a figyelembe vehető saját bevételeit a 3. számú mellékletben határozza meg.

Záró rendelkezések
10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. január
1. napjától kell alkalmazni.

Nyárlőrinc, 2021. február 15.

Pénzváltó István
polgármester

Szakácsné Marsa Edina
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. február 19.

Szakácsné Marsa Edina
jegyző

