
  

A Pénzügyi Bizottságnak az Önkormányzat 2021. évi költségvetés rendelet-tervezetről 

alkotott véleménye 

 

 

Készült: a 2021. február 09-ei bizottsági ülésen  

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

27. § (2) bekezdése szerint a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által 

megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos 

véleményét.  

 

A 2021. évi költségvetés tervezésekor az önkormányzatok egy soha nem tapasztalt 

nehézséggel állnak szemben. A 2020. évben kialakult koronavírus miatti veszélyhelyzet már 

az önkormányzat 2020. évi működését is nagyban befolyásolta. A 2020. évi költségvetésünket 

a veszélyhelyzet kihirdetése után május hónapban módosítani kellett a várható bevétel 

kiesések miatt. Az előrelátó gondolkodás és a költségvetés módosításának hatására a 2020. 

évben meg tudtuk őrizni működő képességünket. 

A 2021. évi költségvetés tervezésekor is a kiemelt cél az önkormányzat működőképességének 

megőrzése, a közalkalmazottak és a köztisztviselők munkahelyeinek megőrzése és a 

lehetőségekhez képest a bérek értékállóságának megtartása. 

 

A rendelet-tervezet szerint a költségvetési bevételek főösszege 12 572 179 262 Ft, belső 

finanszírozású bevétel (maradvány) 2 641 829 919 Ft, külső finanszírozási bevétel (hitel 

felvétel) 0 Ft a költségvetési kiadások főösszege 12 572 179 262 Ft, és finanszírozási 

kiadások 130 592 448 Ft.  

 

A költségvetés tervezése során megállapítható, hogy a működési hiány összege évről évre 

folyamatosan emelkedik, amíg a felhalmozási hiány összege csökken. A felhalmozási 

kiadásokra évről évre kevesebb előirányzatot tudunk tervezni, mivel elsődlegesen az 

intézmények és az önkormányzat működőképességét kell megőrizni. 

A hiány összegét belső finanszírozásként az előző évi maradványból terveztük meg, ezért 

nagyon fontos, hogy az idei év során is – mint a korábbi években – nagyon körültekintő 

gazdálkodást folytassunk. 
 

Az Önkormányzat gazdálkodásának (bevételi elmaradás, rendkívüli kiadások) és az év során 

jelentkező többlet igények kielégítését szolgálják a rendelet-tervezetben szereplő 86 293 000 Ft 

általános tartalék.  

A rendelet-tervezet jogszabálynak megfelelően bemutatja az Önkormányzat által nyújtott közvetett 

támogatásokat, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, az 

előirányzat felhasználási tervet, valamint a többéves kihatással járó döntések előirányzatait. 

A rendelet-tervezet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, a szükséges 

felhatalmazásokat (előirányzatok teljesülése, teljesíthetősége érdekében), valamint a szükséges 

intézkedéseket. 

 

A Pénzügyi Bizottság szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet tervezetben foglalt 

bevételek teljesülésének arányában vállalt kötelezettségek alapján, megfontolt gazdálkodással 

biztosítani tudja vállalt feladatainak ellátását. 
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