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Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. január 1. és 2021. április 30 között 
pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint saját bevételek 
előirányzatának növelése miatt a 2021. évi költségvetési rendelet költségvetési bevételét 746.088,-
Ft-tal valamint a költségvetési kiadást 746.088,-Ft-tal módosítja a 2. §-ban foglaltak szerint. 

2. § 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 2.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 
a)198.947.400,-Ft. Költségvetési bevétellel 

b) 258.809.176,-Ft. Költségvetési kiadással 
c) -59.861.776,-Ft. költségvetési egyenleggel 
d) 64.080.752,-Ft. Finanszírozási bevétellel 
e) 4.218.976,-Ft. Finanszírozási kiadással 
f) 59.861.776,-Ft. Finanszírozási egyenleggel 
g) a bevételek és kiadások főösszegét 263.028.152,-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 költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1. melléklete alapján határozza 
meg a képviselő-testület.” 

3. § 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.” 

4. § 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) Az Önkormányzat a kiadási előirányzatai között 41.791.360,-Ft. általános tartalékot állapít meg 
a képviselő- testület.” 
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5. § 

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 1. melléklete a 1. melléklet szerint módosul. 
 
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 
 
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 
 
 
 
                Lengyelné Bús Zita                                                                 Barta Csilla 
                    polgármester                                                                            jegyző 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
Legyesbénye, 2021. június 30. 
 
 
                                                          Barta Csilla  
                                                              jegyző 
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1. melléklet a 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„ 
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 105 474 420 

” 

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„ 
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+.2.5.) 
66 452 980 

” 

3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat 2.5. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„ 
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
66 452 980 

” 

4. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„ 
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 

(1+…+8) 
198 947 400 

” 

5. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„ 
18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 
263 028 152 

” 

6. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat 1–1.3. sora helyébe 
a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 249 312 104 
1.1. Személyi juttatások 98 992 313 
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1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 

13 000 965 

1.3. Dologi kiadások 69 941 849 
” 

7. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat 1.5. és 1.6. sora 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
1.5 Egyéb működési célú kiadások 45 376 977 
1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó 

befizetések 
475 617 

” 

8. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat 1.18. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„ 
1.18
. 

Tartalékok 41 791 360 

” 

9. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat 2. és 2.1. sora 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 9 497 072 
2.1. Beruházások 1 765 500 

” 

10. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat 2.3. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„ 
2.3. Felújítások 7 700 000 

” 

11. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat 2.5. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„ 
2.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások 31 572 

” 

12. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
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„ 
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 258 809 176 

” 

13. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„ 
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 263 028 152 

”  
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2. melléklet a 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 5. mellékletében foglalt táblázat „Önkormányzatok 
működési támogatásai” sor, „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sor és 2.-ból 
EU-s támogatás. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
(I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege   
(Önkormányzati szinten)) 
Önkormányzatok működési támogatásai 105 474 420 Személyi juttatások 98 992 313 
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 

66 452 980 Munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó 

13 000 965 

2.-ból EU-s támogatás  Dologi kiadások 69 941 849 
” 

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 5. mellékletében foglalt táblázat „Működési 
bevételek” sor és „Működési célú átvett pénzeszközök” sora helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
„ 
(I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege   
(Önkormányzati szinten)) 
Működési bevételek 7 900 000 Egyéb működési célú kiadások 45 376 977 
Működési célú átvett pénzeszközök  Tartalékok 41 791 360 

” 

3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 5. mellékletében foglalt táblázat „Költségvetési 
bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)” sor, „Hiány belső finanszírozásának bevételei 
(15.+…+18. )” sor és „Költségvetési maradvány igénybevétele” sora helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
„ 
(I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege   
(Önkormányzati szinten)) 
Költségvetési bevételek összesen 
(1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) 

198 947 400 Költségvetési kiadások 
összesen (1.+...+12.) 

249 312 104 

Hiány belső finanszírozásának bevételei 
(15.+…+18. ) 

59 780 752 Értékpapír vásárlása, 
visszavásárlása 

 

Költségvetési maradvány igénybevétele 59 780 752 Likviditási célú hitelek 
törlesztése 

 

” 

4. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 5. mellékletében foglalt táblázat „Hiány külső 
finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
(I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege   
(Önkormányzati szinten)) 
Hiány külső finanszírozásának bevételei  Forgatási célú belföldi, külföldi  
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(20.+…+21.) értékpapírok vásárlása 
” 

5. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 5. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb” sora 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
(I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege   
(Önkormányzati szinten)) 
Egyéb  Adóssághoz nem kapcsolódó 

származékos ügyletek 
 

” 

6. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 5. mellékletében foglalt táblázat „Adóssághoz nem 
kapcsolódó származékos ügyletek bevételei” sor, „Működési célú finanszírozási bevételek összesen 
(14.+19.+22.+23.)” sor, „BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)” sor, „Költségvetési hiány:” sor és 
„Bruttó hiány:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
(I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege   
(Önkormányzati szinten)) 
Adóssághoz nem kapcsolódó 
származékos ügyletek bevételei 

 Egyéb  

Működési célú finanszírozási 
bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) 

59 780 752 Működési célú finanszírozási 
kiadások összesen 
(14.+...+23.) 

 

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 258/ 728 152 KIADÁSOK ÖSSZESEN 
(13.+24.) 

249 312 104 

Költségvetési hiány: 50 364 704 Költségvetési többlet: - 
Bruttó hiány: - Bruttó többlet: 9 416 048 

”  
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3. melléklet a 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 6. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson belülről” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
(II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege   
(Önkormányzati szinten)) 
Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről 

 Beruházások 1 765 500 

” 

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 6. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási 
bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
(II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege   
(Önkormányzati szinten)) 
Felhalmozási bevételek  Felújítások 7 700 000 

” 

3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 6. mellékletében foglalt táblázat 4.-ből EU-s 
támogatás (közvetlen). sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
(II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege   
(Önkormányzati szinten)) 
4.-ből EU-s támogatás 
(közvetlen) 

 Egyéb felhalmozási 
kiadások 

31 572 

” 

4. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 6. mellékletében foglalt táblázat 15. sor, 
„Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)” sor, „Hiány belső finanszírozás bevételei 
( 14+…+18)” sor és „Költségvetési maradvány igénybevétele” sora helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
„ 
(II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege   
(Önkormányzati szinten)) 
  Tartalékok  
Költségvetési bevételek 
összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) 

 Költségvetési 
kiadások összesen: 
(1.+3.+5.+...+11.) 

9 497 072 

Hiány belső finanszírozás 
bevételei ( 14+…+18) 

4 300 000 Értékpapír vásárlása, 
visszavásárlása 
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Költségvetési maradvány 
igénybevétele 

 Hitelek törlesztése  

” 

5. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 6. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb belső 
finanszírozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
(II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege   
(Önkormányzati szinten)) 
Egyéb belső finanszírozási 
bevételek 

4 300 000 Befektetési célú 
belföldi, külföldi 
értékpapírok vásárlása 

 

” 

6. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Legyesbénye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete 6. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú 
finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)” sor, „BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)” sor, 
„Költségvetési hiány:” sor és „Bruttó hiány:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
(II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege   
(Önkormányzati szinten)) 
Felhalmozási célú 
finanszírozási bevételek 
összesen (13.+19.) 

4 300 000 Felhalmozási célú 
finanszírozási 
kiadások összesen
   
(13.+...+24.) 

 

BEVÉTEL ÖSSZESEN 
(12+25) 

4 300 000 KIADÁSOK 
ÖSSZESEN (12+25) 

9 497 072 

Költségvetési hiány: 9 497 072 Költségvetési 
többlet: 

- 

Bruttó hiány: 5 197 072 Bruttó többlet: - 
”
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Általános indokolás 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében a helyi önkormányzat 
feladata az önkormányzat költségvetésének meghatározása. 
  
A költségvetés összeállításával kapcsolatos részletes szabályokat az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) állapítja meg, a finanszírozás rendjét és az állami 
hozzájárulás mértékét Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 
törvény határozza meg. 
  
Az Áht. 5. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek 
előirányzott összegét és költségvetési kiadások előirányzott összegét a helyi önkormányzat 
költségvetési rendeletben határozza meg. 
  
A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának szabályai szerint a költségvetés az 
önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzatait tartalmazza 
működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, 
kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok 
szerinti bontásban, a források és a feladatmegvalósításra felhasználható kiadási előirányzatok 
számszerűsítésével. 


