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Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

16/2021. (XI. 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. május 1. és 2021. szeptember 
30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint 
saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 2021. évi költségvetési rendelet költségvetési 
bevételét 30.270.760,-Ft-tal valamint a költségvetési kiadást 30.270.760,-Ft-tal módosítja a 
2. §-ban foglalatak szerint. 

2. § 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

a) 229.218.160,-Ft. Költségvetési bevétellel 

b) 289.079.936,-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 293.298.912,-Ft-ban állapítja meg.” 

3. § 

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 1. melléklete az 
1. melléklet szerint módosul. 

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 2. melléklete a 2. 
melléklet szerint módosul. 
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(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 5. melléklete a 3. 
melléklet szerint módosul. 

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 6. melléklete a 4. 
melléklet szerint módosul. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

                Lengyelné Bús Zita                                                                 Barta Csilla 

                    polgármester                                                                            jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

Legyesbénye, 2021. november 30. 

 

                                                          Barta Csilla  

                                                              jegyző 
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1. melléklet 

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 1. mellékletében 
foglalt táblázat 1–2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 116 831 939 
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 24 753 961 
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33 151 270 
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak 

támogatása 
44 392 480 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 328 854 
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 10 436 514 
1.6. Elszámolásból származó bevételek 768 860 
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+.2.5.) 
67 452 980 

” 

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 1. mellékletében 
foglalt táblázat 2.5. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 67 452 980 

” 

3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 1. mellékletében 
foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(3.1.+…+3.5.) 
17 560 030 

” 

4. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 1. mellékletében 
foglalt táblázat 3.5. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 17 560 030 

” 

5. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 1. mellékletében 
foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 353 211 

” 

6. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 1. mellékletében 
foglalt táblázat 6.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
6.2. Ingatlanok értékesítése 353 211 

” 
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7. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 1. mellékletében 
foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 229 218 160 

” 

8. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 1. mellékletében 
foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN: (9+17) 
293 298 912 

” 

9. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 1. mellékletében 
foglalt táblázat 1–1.3. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 248 804 427 
1.1. Személyi juttatások 100 592 313 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 000 965 
1.3. Dologi kiadások 79 995 739 

” 

10. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 1. mellékletében 
foglalt táblázat 1.5. és 1.6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
1.5 Egyéb működési célú kiadások 31 215 410 
1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 860 206 

” 

11. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 1. mellékletében 
foglalt táblázat 1.12. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 990 977 

” 

12. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 1. mellékletében 
foglalt táblázat 1.17. és 1.18. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 210 000 
1.18. Tartalékok 23 154 227 

” 

13. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 1. mellékletében 
foglalt táblázat 2. és 2.1. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 40 275 509 
2.1. Beruházások 10 835 500 

” 
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14. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 1. mellékletében 
foglalt táblázat 2.3. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
2.3. Felújítások 29 200 000 

” 

15. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 1. mellékletében 
foglalt táblázat 2.5. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
2.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások 240 000 

” 

16. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 1. mellékletében 
foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 289 079 936 

” 

17. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 1. mellékletében 
foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 293 298 912 

”  
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2. melléklet 

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 2. mellékletében 
foglalt táblázat 1–2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 116 831 939 
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 24 753 961 
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33 151 270 
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak 

támogatása 
44 392 480 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 328 854 
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 10 436 514 
1.6. Elszámolásból származó bevételek 768 860 
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+.2.5.) 
67 452 980 

” 

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 2. mellékletében 
foglalt táblázat 2.5. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 67 452 980 

” 

3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 2. mellékletében 
foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(3.1.+…+3.5.) 
17 560 030 

” 

4. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 2. mellékletében 
foglalt táblázat 3.5. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 17 560 030 

” 

5. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 2. mellékletében 
foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 353 211 

” 

6. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 2. mellékletében 
foglalt táblázat 6.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
6.2. Ingatlanok értékesítése 353 211 

” 
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7. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 2. mellékletében 
foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 229 218 160 

” 

8. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 2. mellékletében 
foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN: (9+17) 
293 298 912 

” 

9. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 2. mellékletében 
foglalt táblázat 1–1.3. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 248 804 427 
1.1. Személyi juttatások 100 592 313 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 000 965 
1.3. Dologi kiadások 79 995 739 

” 

10. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 2. mellékletében 
foglalt táblázat 1.5. és 1.6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
1.5 Egyéb működési célú kiadások 31 215 410 
1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 860 206 

” 

11. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 2. mellékletében 
foglalt táblázat 1.12. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 990 977 

” 

12. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 2. mellékletében 
foglalt táblázat 1.17. és 1.18. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 210 000 
1.18. Tartalékok 23 154 227 

” 

13. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 2. mellékletében 
foglalt táblázat 2. és 2.1. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 40 275 509 
2.1. Beruházások 10 835 500 

” 
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14. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 2. mellékletében 
foglalt táblázat 2.3. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
2.3. Felújítások 29 200 000 

” 

15. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 2. mellékletében 
foglalt táblázat 2.5. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
2.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások 240 009 

” 

16. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 2. mellékletében 
foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 289 079 936 

” 

17. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 2. mellékletében 
foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 293 298 912 

”  
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3. melléklet 

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 5. mellékletében 
foglalt táblázat „Önkormányzatok működési támogatásai” sora, „Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről” sora és 2.-ból EU-s támogatás. sora helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
„ 
(I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege   
(Önkormányzati szinten)) 
Önkormányzatok működési támogatásai 116 831 939 Személyi juttatások 100 246 225 
Működési célú támogatások államháztartáson 
belülről 

66 706 892 Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 

14 600 965 

2.-ból EU-s támogatás  Dologi kiadások 80 045 890 

” 

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 5. mellékletében 
foglalt táblázat „Működési bevételek” sora 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 40 471 831 
Működési célú átvett pénzeszközök  Tartalékok 32 886 265 

” 

3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 5. mellékletében 
foglalt táblázat „Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)” sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„ 
(I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege   
(Önkormányzati szinten)) 
Költségvetési bevételek összesen 
(1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) 

210 558 831 Költségvetési kiadások összesen 
(1.+...+12.) 

257 364 911 

” 

4. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 5. mellékletében 
foglalt táblázat „BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)” sora, „Költségvetési hiány:” sora és 
„Bruttó hiány:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
(I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege   
(Önkormányzati szinten)) 
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 270 339 583 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 257 364 911 
Költségvetési hiány: 46 806 080 Költségvetési többlet: - 
Bruttó hiány: - Bruttó többlet: 12 974 672 

”  
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4. melléklet 

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 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 

17 560 030 Beruházások 9 260 500 

” 

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 6. mellékletében 
foglalt táblázat „Felhalmozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
(II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege   
(Önkormányzati szinten)) 
Felhalmozási bevételek 353 211 Felújítások 21 500 000 

” 

3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 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 
208 437 

” 

4. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 6. mellékletében 
foglalt táblázat „Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)” sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„ 
(II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege   
(Önkormányzati szinten)) 
Költségvetési bevételek összesen: 
(1.+3.+4.+6.+…+11.) 

17 913 241 Költségvetési kiadások 
összesen: 
(1.+3.+5.+...+11.) 

30 968 937 

” 

5. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.1.) rendelet 6. mellékletében 
foglalt táblázat „BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)” sora, „Költségvetési hiány:” sora és „Bruttó 
hiány:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
(II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege   
(Önkormányzati szinten)) 
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 22 213 241 KIADÁSOK 

ÖSSZESEN (12+25) 
30 968 937 
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Költségvetési hiány: 13 055 696 Költségvetési többlet: - 
Bruttó hiány: 8 755 696 Bruttó többlet: - 

”
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Végső előterjesztői 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. 


