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7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete  

 
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

 
Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Bácsalmás 

Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alap-
törvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, valamint annak költ-
ségvetési szerveire (intézmények). 
 

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza 
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését, amely tartalmazza az 

önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (to-
vábbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését, 

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését. 
 

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése 
 

2. § 
 

(1)1 A 2021. évi költségvetés III. számú módosításával az állami támogatások és átvett pénz-
eszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az R. 2. § (1) bekezdésé-
ben megállapított 
a) kiadási főösszeg 421 242 456 Ft-tal, 
b) bevételi főösszeg 421 242 456 Ft-tal  
módosul. 
 

(2)2 A 2021. évi módosított költségvetés főösszege 2 202 505 335 Ft, ezen belül 
a) a költségvetési bevételek főösszege 1 612 146 679 Ft, 
b) a költségvetési kiadások összege 2 202 505 335 Ft,  
c) a költségvetési hiány összege 590 358 656 Ft. 

 
3. § 

 
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevé-

teli előirányzatai: 

                                                           
1 Módosította: 14/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §, 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. §, 

20/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. XII. 2-től. 
2 Módosította: 14/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §, 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. §, 

20/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. XII. 2-től. 
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a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:   711 211 226 forint, 
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:     73 504 632 forint, 
c) B3. Közhatalmi bevételek:   171 996 084 forint, 
d) B4. Működési bevételek:     38 521 422 forint, 
e) B5. Felhalmozási bevételek:  .......             0 forint, 
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:  ................... 0 forint, 
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:      34 983 210 forint, 
h) Költségvetési bevételek összesen: 1 042 777 427 forint. 
 
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből 
a) a kötelező feladatok bevételei: 977 555 807 forint, 
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 033 416 652 forint, 
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 12 827 924 forint. 
 
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai: 
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 1 012 863 648 forint, 
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 556 803 727 forint. 
 
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti ösz-

szetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcso-
lódó támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt elő-
irányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén a 11. melléklet tartalmazza. 

 
(5) A feladatmutatók után járó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza. 
 
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 

bevételeit a 9. melléklet tartalmazza. 
 

4. § 
 

(1)3 Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási 
előirányzatait 
a) K1. Személyi juttatások: 520 812 331 forint, 
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 71 683 740 forint, 
c) K3. Dologi kiadások: 310 366 663 forint, 
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 22 353 000 forint, 
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 374 023 766 forint, 
f) K6. Beruházások: 737 545 391 forint, 
g) K7. Felújítások: 99 283 534 forint, 
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint, 
i) K9. Finanszírozási kiadások: 66 436 910 forint, 
j) Költségvetési kiadások összesen: 2 202 505 335 forint  
jogcímek szerint állapítja meg. 

 
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból 
a) a kötelező feladatok kiadásai: 977 555 807 forint, 
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 556 803 727 forint, 
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 12 827 924 forint. 
 
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai: 

                                                           
3 Módosította: 14/2021.(V. 26.) önkormányzati rendelet 2. §, 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §, 

20/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2021. XII. 2-től. 
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a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1 058 401 865 forint, 
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 511 265 510 forint. 
 

5. § 
 

(1) Az önkormányzat működési támogatásairól szóló kimutatást az 5. melléklet tartalmazza. 
 
(2) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei nevében végzett beruházásokat és felújí-

tásokat a 6. melléklet tartalmazza.  
 

6. §4 
 

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jelle-
gű ellátások a települési támogatások 22 353 000 forint összegben. 

 
7. § 

 
Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési 

célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a felhalmozási tartalékok összege 5 000 000 
forint. 

 
8. § 

 
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek ki-

adásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. 
melléklet tartalmazza. 
 

9. § 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkozta-
tottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 7. melléklet szerint állapítja meg. 

 
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - 

átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata: 150 fő. 
 

10. § 
 

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és 
kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. 

A költségvetési egyenlegen belül: 
 
(2)5 Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finan-

szírozással történik 526 878 948 forint összegben. 
 
(3)6 A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának, vál-

lalkozási maradványának igénybevétele 526 878 948 forint összegben történik. 
 

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 
 

11. § 

                                                           
4 Módosította: 14/2021.(V. 26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2021. V. 27-től. 
5 Módosította: 14/2021.(V. 26.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2021. V. 27-től. 
6 Módosította: 14/2021.(V. 26.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2021. V. 27-től. 
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A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Bácsalmási Közös Önkormányzati Hiva-

tal 2021. évi költségvetési főösszegét 219 420 844 forintban állapítja meg a 4. melléklet szerint. 
 

4. Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése 
 

12. § 
 

A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 44 966 231 forint-
ban állapítja meg a 4. melléklet szerint. 
 

5. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetése 
 

13. § 
 

A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Alapszolgáltatási Központ költségvetési 
szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 290 254 632 forintban állapítja meg a 4. melléklet sze-
rint. 

 
6. Adósságot keletkeztető ügylet 

 
14. §7 

 
A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek 

megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ 
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükséges-
sé. 
 

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
 

15. § 
 

A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a 
költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a 
forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képvise-
lő-testületet. 

 
16. § 

 
(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított 

költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az 
intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető 
joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyez-
ze. 

 
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített 

költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja. 
 
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, 

vagy éven belüli lejáratra értékpapír vásárlása, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármes-
ter. A betét elhelyezésről, értékpapír vásárlásáról a betét elhelyezést követő képviselő-testületi 

                                                           
7 Módosította: 14/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2021. V. 27-től. 
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ülésen a testületet tájékoztatni köteles.  
 

17. § 
 

(1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkor-
mányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az 
intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében 
meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételé-
ről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban megha-
tározott módon rendelkezhet. 

 
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített 

költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja. 
 
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek 
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint ér-

tékhatárig, 
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finan-

szírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására. 
 

18. § 
 

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások ki-
emelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti 
átcsoportosításának jogát. 

 
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben 

szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok 
közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az in-
tézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. 
 

19. § 
 

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben 
meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát. 

 
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben 

szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A mó-
dosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. 

 
20. § 

 
A képviselő-testület a 18. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 19. § (2) 

bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt 
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján június 30-ig, 
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló el-

készítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) 
módosítja a költségvetési rendeletét.  
 

21. § 
 

A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatko-
zásában az alábbiakat határozza meg: 
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a) a 2011 évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti köztisztviselői illetményalap Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. §. (6) bekezdése alapján: 
48 000 Ft. 

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a 
költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével - 200 000 fo-
rint/év/fő. 

 
22. § 

 
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjára bevételek és kiadások nem kerültek tervezésre. 
 

8. Záró rendelkezések 
 

23. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 
1-től kell alkalmazni. 
 
 
 Németh Balázs Patocskai Ibolya 
 polgármester  jegyző  
 
 
Záradék: 
 
Megalkotta Bácsalmás Város Polgármestere a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott 
hatáskörében 2021. február 23-án. 
 
Kihirdetve: 2021. február 24-én. 
 
 Patocskai Ibolya  
 jegyző 
 
 
 


