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Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 15.) önkormányzati 

rendelete 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) rendelet módosításáról  

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontja szerinti 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "A Képviselő-

testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 

a)  652 230 304 Ft Bevétellel 

b)  652 230 304 Ft Kiadással 

c)  0 Ft egyenleggel 

d)  548 256 242 Ft Költségvetési bevétellel 

e)  596 761 035 Ft Költségvetési kiadással 

f)  - 48 504 793 Ft költségvetési egyenleggel 

g)  103 974 062 Ft Finanszírozási bevétellel 

h)  55 469 269 Ft Finanszírozási kiadással 

i)  48 504 793 Ft finanszírozási egyenleggel állapítja meg." 

A költségvetési rendelet módosításának részletezése 

2. § 

(1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 

bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként 

vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2–4. mellékletek szerint állapítja meg 

a képviselő-testület. 

(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 

bemutatását önkormányzati szinten a 5. és a 6. melléklet részletezi. 

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak 

beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a 8. 

melléklet szerint részletezi. 

(6) Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, 

polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám 

előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon 
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belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9–

29. mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület. 

(7) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között tartalékot nem állapít meg a képviselő-

testület. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 


