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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az 

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

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok 

módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az 

Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) II. számú módosítására a 

korábbi módosítás óta eltelt időben hozott KT-határozatok hatásának érvényesítése, a központi 

költségvetési támogatás változásai, valamint a saját hatáskörű változások beépítése miatt kerül 

sor. 

 

Az egyes előirányzat változásokat bevételi és kiadási előirányzatok szerint az előterjesztéshez 

csatolt rendelet tervezet mellékletének 7a. sz. melléklete tartalmazza.  

 

I. Bevételek 

 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) tartalmazza a helyi önkormányzatok 2020. évre vonatkozó 

finanszírozásának szabályait. A Magyar Államkincstár havonta megküldött tájékoztatása 

alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati 

rendeletet az alábbiak szerint szükséges módosítani. 

 

Településünk a Kvtv. 2. számú melléklet III. 1. pontja alapján szociális ágazati összevont 

pótlékra, valamint ugyancsak ezen pont alapján kulturális illetménypótlékra, a Kvtv 3. 

számú mellékelt 11. pontja alapján bérkompenzációra jogosult. A támogatások a jogszabály 

értelmében a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján havonta utólag kerülnek 

finanszírozásra. A 2020. 01-05. hónapra járó összegek a korábbi módosítással már beépültek a 

rendeletbe, a jelenlegi módosítás mindhárom jogcímen a 6. és 7. havi előirányzatokat 

tartalmazza.  

 

A Kormány 2020.07.14-i döntése alapján az Önkormányzatokat a 2020. évi költségvetési 

törvény 2. számú melléklete alapján kiegészítő támogatás illeti meg. A kiegészítő támogatás 

mértéke összesen 16 992 690 Ft, mely összeg fele 2020.07.15-én kiutalásra került, és ezt 

követően a finanszírozás a havi előirányzatba helyezés havonta történik. Ennek megfelelően a 

következő havi összeg 2020.08.12-én megérkezett a bankszámlánkra. A kiegészítő támogatás 

a kötelező feladatellátási jogcímek mindegyikét érinti. 

 

A Kvtv. 2. mellékletének 1. pontja alapján az általános önkormányzati választások miatti 

átmeneti szabályt kellett alkalmazni a hivatali működési támogatások tervezése során. A 

szabályt betartva a hivatal működésének támogatására nulla forint került betervezésre. A 

jogszabály alapján az előirányzatok rendezése 2020. március hónapban megtörtént így a 

változtatások átvezetése a költségvetési rendeletben is szükségessé vált. A változtatás 

13 090 479 Ft-ban érinti a működési támogatásokat.  



A Kvtv kiegészítő szabályai alapján a fajlagos mutatók alapján járó támogatások igénylése a 

tárgyév során két alkalommal elsőként májusban, másodikként októberben módosíthatók. A 

májusi felmérés adatai alapján a gyermeklétszámoktól függő támogatási jogcímein csökkenés 

mutatkozik. A csökkenés mértéke összességében 9 566 795 Ft.  

 

Az állami támogatások változásai: 

                                                                                                      adatok forintban 

Támogatás jogcíme 
Összeg 

(Ft) 

- Szociális ágazati összevont pótlék 1 157 732 

- Kulturális illetménypótlék 184 122 

- Bérkompenzáció 87 656 

- Kiegészítő támogatás 11 070 414 

- Kvtv. előirányzatok rendezése 13 090 479 

- Májusi felmérés -9 566 795 

Összesen  16 023 608 Ft 

 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz) 44. § (2) bekezdés 

h) pont alapján az előző évi költségvetési maradványt a beszámolóban elfogadott összeggel 

kell megállapítani. A 2019. évi költségvetési maradvány előirányzata a tervezés során még nem 

volt végleges, azt szükséges a beszámolóban kimutatott összegre módosítani. A módosítás 

összege 51 251 145 Ft. 

 

II. Kiadások 

 

1. Az általános tartalék változásának bemutatása 

 

A bevételi oldalon bemutatott támogatás és pénzmaradvány növekmények az általános 

tartalékba kerültek beépítésre. 

 

Az állami támogatások 2018. évi elszámolása során visszafizetési kötelezettség keletkezett, 

melynek pénzügyi rendezése 2020. január hónapban történt meg. A visszafizetés összege 

853 166 Ft volt. A visszafizetés oka a gyermekétkeztetés támogatásának csökkenéséből 

adódott. 

 

A 2020-as év során nyilvánvalóvá vált, hogy a hivatal informatikai eszközellátottsága nem 

megfelelő, az igénybevett informatikai szolgáltatások nem elég magas színvonalúak. Az év 

elején a hivatalban működő szerver gép azonnali cseréje vált szükségessé, ezen kívül szükséges 

volt az eszközpark bővítése, illetve néhol cseréje, valamint a rendszergazdai tevékenységre új 

szolgáltató igénybevétele. Az eszközök beszerzése a DWC Dunaweb Kft.-től és Kermann Kft.-

től történtek, az új rendszergazdai tevékenységre a szerződést a Kermann Kft.-vel kötötte az 

Önkormányzat. A beruházások és az új szolgáltatói szerződés fedezetét az általános tartalék 

terhére biztosítottuk. 

 

Az év során előre nem tervezett kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére is sor került, bútorok, 

porszívó, infrahőmérő és víztisztító berendezés került beszerzésre, melynek fedezetét az 

általános tartalék jelentette. 

Nem került tervezésre, de tartalék terhére az alábbi halaszthatatlan beruházások történtek: 



 

Sportpálya elektromos táplálás (Sántha Vilmos)              896.665 Ft 

 

Csatlakozási alapdíj, közcélú vezeték (Corvin utca 19.)    4.289.450 Ft 

 

Szennyvíz-csatorna bekötés Csapás utca 4458 hrsz, 

Konc köz 748/2 hrsz,                   1.233.240 Ft 

Szabadság utca 790/7 hrsz.,        

Csapás utca 3832 hrsz 

 

Dózsa György út - Kisfaludy utca gyalogátkelőhely építése pótmunka,  

Dózsa György út - Vasút utca gyalogátkelőhely építése pótmunka,     847.215 Ft 

Dózsa György út - Buckai utca gyalogátkelőhely építése pótmunka 

 

A beszerzett eszközökről és a beruházásokról részletesen a rendelet tervezet 14. sz. melléklete 

számol be. 

 

A Kvtv. 2. melléklet 1. pontja alapján az általános önkormányzati választások miatti átmeneti 

szabályt kellett alkalmazni a hivatali működési támogatások és a szolidaratási hozzájárulási 

adó tervezése során. A szabályt betartva 2020. évre a 2019. évi összeggel megegyező 

16 750 787 Ft összegű adó került betervezésre. A szolidaritási hozzájárulási adó mindig a 

település egy főre jutó adóerőképességének függvénye (Kvtv. 2.sz. melléklet V. fejezet). Mivel 

a 2018. évi adatok alapján az adóerőképességünk romlott, (72 523 Ft/fő összegről 64 907 Ft/fő 

összegre) emiatt szolidaritási hozzájárulást a 2020-as évre már nem kell fizetnünk. A tervezett 

összeget az általános tartalékba visszahelyezni javaslom. 

 

Intézményi jutalomkeret 

 

A korábbi éveknek megfelelő gyakorlattal élve javaslom, hogy az intézményekben dolgozó 

kollégák még az idei költségvetés terhére részesüljenek egy havi illetményüknek megfelelő 

jutalomban. A fedezet az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 

 

Intézményvezetői kérések alapján javasolt változtatások: 

 

a) Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 

 

2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + önrész 

 

2019-ben a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 222 000 Ft támogatást nyert 

az Önkormányzat, és ehhez 400 000 Ft önerő biztosításáról nyilatkozott. A támogatás összege 

2019. decemberében kiutalásra került. A pályázat felhasználásnak határideje 2020.12.31. A 

forrás tervezése elmaradt, ezért az Intézmény részére pótelőirányzatot biztosítani javaslok az 

elmaradt összegben. 

 

b) Polgármesteri Hivatal 

 

Hivatal részére rendkívüli bérek visszapótlása 

 

A 2020-as év személyi változásai jelentős többletterhet róttak a Hivatal költségvetésére. A 

kifizetett rendkívüli személyi juttatások és járulékok összege 6 303 403 Ft volt, mely több mint 



egy havi teljes bérnek felel meg a Hivatalban. A működőképesség megőrzése céljából javaslom 

a Hivatal számára a kifizetett rendkívüli bérek összegének erejéig az előirányzat visszapótlását. 

 

Hivatal irattárazási feladatok pótelőirányzata, valamint páncélszekrény beszerzése: 

 

a hivatalban a korábbi döntések értelmében az irattárazási feladatokra 1 200 000 Ft került 

elkülönítésre. Az akkori becslés és ajánlat alapján 100 fm iratanyag 12 000 Ft/ fm áron került 

megtervezésre. Az irattári munka azonban 195 fm-ben teljesült, és az ára 12 000 Ft + ÁFA/fm 

lett. Az irattári iratok kötelező levéltári elhelyezése miatt levéltári és irattári dobozok 

beszerzése, valamint további irattári helyiség kialakítása, polcrendszerrel történő ellátása is 

szükségessé vált (a varroda épületben történő irattárazás ezzel egyidőben megszüntetésre is 

került), ezért pótelőirányzat adását javaslom a Hivatalnak 2 852 421 Ft értékben. 

 

A belső ellenőrzés által 2020. év elején lefolytatott az anyakönyvi ügyeket érintő vizsgálat 

megállapította, hogy a Hivatal nem rendelkezik megfelelő zárható és tűzbiztos tárolóval, amivel 

biztosítani tudná a jogszabály által előírt adatbiztonsági előírásokat. Ezért új tűzálló 

páncélszekrény beszerzése vált szükségessé, melyre a Hivatal 375 412 Ft-ot költött. Mivel a 

Hivatal költségvetése ezt a tételt nem tartalmazta, ezért a kifizetésre a fedezetet ideiglenes 

átcsoportosítással oldotta meg. Javaslom a Hivatal részére a szükséges 375 412 Ft-ot is 

pótelőirányzatban biztosítani. 

 

A költségvetési rendelet 7. § (6) bekezdése alapján a Képviselő–testület valamennyi felsőfokú 

végzettségű köztisztviselő részére egységesen 20 % illetménykiegészítést állapított meg. A 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja 

értelmében a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai 

végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek 

mértéke a községi önkormányzatnál a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20%-a. A (4) 

bekezdés ugyanakkor lehetőséget biztosít az érettségi végzettségű köztisztviselőnek is az 

illetmény-kiegészítés megállapítására, amelynek mértéke legfeljebb 20%. Tekintettel arra, 

hogy a jelenleg hatályos rendeletben kizárólag a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 

van illetmény-kiegészítés megállapítva, ezért javaslom, hogy a középfokú végzettségű 

köztisztviselők részére is kerüljön 20 %-os illetmény-kiegészítés megállapításra október 1. 

napjától.  

 

Érintett köztisztviselők száma: 9 fő 

2020. évi költségvetést terhelő további költség: 737 100 Ft + járulék (a fentebb javasolt 

előirányzat biztosításával a fedezet biztosítva lesz).  

 

c) Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde 

 

Óvoda megnövekedett bérkifizetések többletigény 

 

A 2020. évi költségvetési rendelet korábbi módosításában az Óvoda járványügyi elvonások 

kapcsán elfogadott módosítása összesen 37 000 000 Ft volt, melyből 26 890 000 Ft személyi 

juttatás, 5 110 000 Ft munkaadót terhelő járulék és 5 000 000 Ft dologi kiadás szerepelt. Az 

Óvoda létszámgazdálkodásában történt változtatások hatásai miatt az óvodánál 2020-ban 

felmerül egyszeri szabadságmegváltás kifizetése a GYES-en lévők munkaviszonyának 

megszűntetése okán. További többletigényként jelentkezik a korábbi intézményvezetőnek 

jóváhagyott és kifizetett jutalom összege, valamint a tervezéskor még garantált bérminimumon 

tervezett, de a valóságban a mini bölcsődébe tapasztaltabb szakemberek felvétele miatt 



magasabb bérszínvonal biztosítása. Fenti okok miatt a személyi juttatások összegében 11 000 

000 Ft többletigény jelentkezik az év végéig. Javaslom az Óvoda részére a többletigényt az 

általános tartalékból biztosítani. 

 

Az általános tartalékot érintő egyéb, korábbi határozatokban eldöntött módosítások: 

 

- 75/2020. (VII. 9.) Sportpálya azonnali felújítása  

- 81/2020. (VII. 23.) útépítések  

- 36/2020. (VI. 2.) Intézmények jutalomkerete 

- 77/2020. (VII. 23.) közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész 

- 73/2020. (VII. 9.) Belterületi út felújítás önerő 50% 

- 79/2020. (VII. 23.) települési forráskataszter 

- 82/2020. (VII. 23.) Jókai utca pótmunka 

 

A tartalék változását az alábbi táblázat mutatja be: 

 

 
 

2. Kiemelt előirányzatokat érintő átcsoportosítások 

 

Az épülő Szadai Piac építési beruházásának ÁFA tartalma a beruházások között került 

tervezésre, de a befizetést az Áhsz. előírásai alapján a dologi kiadások között kell elszámolni. 

Megnevezés Részletek Összeg

2020.06.30 Módosított előirányzat (2020.07.11) 257 218 481

Előző évi elszámolásból származó befizetési köt -853 166

Informatikai eszközök vásárlására fedezet biztosítása DELL Inspiron notebook, DWC szerver -1 607 966

75/2020 (VII.9)  Sportpálya azonnali felújítása -25 000 000

81/2020 (VII.23) útépítések -155 505 242

67/2020 (VI.25) 2019. évi maradvány 51 251 145

Beszerzések fedezetének biztosítása -7 514 135

Szolidaritási hozzájárulási adó visszacsoportosítása 16 750 787

Kiegészítő támogatás (minimálbér és gar.bérmin) 8 496 345

Kiegészítő támogatás (böcsődei) 729 000

Önkormányzatok működésének támogatása ei.rendezés 2020.március 13 090 479

36/2020 (VI.2) Intézmények jutalomkerete Önkormányzati dolgozók -184 500

36/2020 (VI.2) Intézmények jutalomkerete Intézmények -1 480 500

77/2020 (VII.23) közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész -350 000

2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + önrész 222 000 Tám + 400 000 Önrész -622 000

73/2020 (VII.9) Belterületi út felújítás önerő 50% 580,588/6,592/3,593/2 hrsz-ek -14 962 467

79/2020 (VII.23) települési forráskataszter -471 000

76/2020 (VII.23) udvari homokpzó, biokert, kerti asztallap) -595 000

82/2020 (VII.23) Jókai utca pótmunka -6 483 032

Májusi felmérés -9 566 795

Bérkompenzáció 2020.06-07. hónap 87 656

Szociális ágazati pótlék 2020.06-07. hónap 1 157 732

Kulturális illetménypótlék 2020.06-07. hónap 184 122

Kiegészítő támogatás (minimálbér és gar.bérmin) 1 699 269

Kiegészítő támogatás (böcsődei) 145 800

Fedezet biztosítása Sportpálya elektromos táplálás -896 665

Fedezet biztosítása Csatlakozási alapdíj, közcélú vezeték (Corvin utca 19. hrsz. -4 289 450

Fedezet biztosítása
Szennyvíz-csatorna bekötés  Csapás utca 4458 hrsz,Konc köz 748/2 

hrsz,Szabadság utca 790/7 hrsz.,Csapás utca 3832 hrsz
-1 233 240

Fedezet biztosítása

Dózsa György út - Kisfaludy utca gyalogátkelőhely építése pótmunka, Dózsa 

György út - Vasút utca gyalogátkelőhely építése pótmunka,Dózsa György út - 

Buckai utca gyalogátkelőhely építése pótmunka

-847 215

Fedezet biztosítása Hivatal részére rendkívüli bérek visszapótlása -6 303 403

Fedezet biztosítása Hivatal részéretelefonközpont cseréje -1 617 726

Fedezet biztosítása Hivatal részére irattárazási feladatok + páncélszekrény -2 852 421

Fedezet biztosítása Óvoda megnövekedett bérkifizetések többletigény -11 000 000

Fedezet biztosítása Főépítészi szerződés -1 752 600

Fedezet biztosítása Intézményi év végi jutalomkeret -32 686 500

Módosított előirányzat (2020.08.31) 62 135 793



Ebben az évben eddig a kivitelező részére 85 077 596 Ft került kifizetésre, mellyel 

kapcsolatban 22 970 951 Ft fordított ÁFA fizetési kötelezettség merült fel. Az előirányzat 

átcsoportosítását javaslom a beruházások és a dologi kiadások között. 

 

A Jókai utca felújítása a beruházási kiadások között került megtervezésre, de mivel meglévő út 

felújítása zajlik, ezért szükségességé válik az előirányzat beruházások és felújítások közötti 

átcsoportosítása. 

 

A Trans-Motors Kft.-vel 2018. év végén kötött keretmegállapodásban foglaltak szerint a keret 

nem csak az utak karbantartására, állaguk megóvására használható, hanem egyéb az 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon elvégzendő rekonstrukciós feladatok is 

megvalósíthatók. Ennek megfelelően a Trans-Motors Kft. elvégezte a Római Katolikus 

Templom főbejárati lépcső és burkolat felújítását, melynek fedezete a dologi kiadások között 

állt rendelkezésre. A munka értéke 7 041 638 Ft volt, mely összeg átcsoportosítására teszek 

javaslatot a dologi kiadások és a felújítások között. 

 

A Pro Régió Kft részére a PIAC_2018/17 sorszámú pályázat kapcsán pályázati dokumentáció 

összeállításáért kifizetett összeg a beruházások között került megtervezésre, de az Áhsz. 

előírásai alapján az nem része a bekerülési költségnek, emiatt a dologi kiadások között kell 

elszámolni. Az előirányzott 3 048 000 Ft összeg átcsoportosítására teszek javaslatot a dologi 

kiadások és a beruházások között. 

 

Az Önkormányzat előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a fentiekben javasolt 

változtatásokkal a 7a. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

III. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzat módosítása 

 

1. Polgármesteri Hivatal 

 

1.1 Bevételi és kiadási előirányzatok főösszegének változása 

 

 
 

1.2 Átcsoportosítások 

 

 
 

Megnevezés Összeg

2020.06.30. módosított előirányzat (2020.07.11.)         110 469 957    

67/2020 (VI.25) 2019. évi maradvány                205 617    

36/2020 (VI.2) Intézmények jutalomkerete                235 000    

Hivatal részére rendkívüli bérek visszapótlása             6 303 403    

Hivatal részére telefonközpont csere             1 617 726    

Hivatal részére irattárazási feladatok + páncélszekrény             2 852 421    

Intézményi év végi jutalomkeret             6 352 500    

Módosított előirányzat (2020.08.31)         128 036 624    

Megnevezés Összeg

Kisértékű TE beszerzés fedezet biztosítása                      57 177    

Átcsoportosítás reprezentációs kiadásokra                    384 857    



A Polgármesteri Hivatal előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a fentiekben 

javasolt változtatásokkal az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet 7. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

2. Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde 

 

2.1 Bevételi és kiadási előirányzatok főösszegének változása 

 

 
 

2.2 Átcsoportosítások 

 

 
 

A Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 

fentiekben javasolt változtatásokkal az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet 10. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

3. Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 

 

3.1 Bevételi és kiadási előirányzatok főösszegének változása 

 

 
 

3.2 Átcsoportosítások 

 

 
 

Megnevezés Összeg

2020.06.30. módosított előirányzat (2020.07.11.) 178 135 873

36/2020 (VI.2) Intézmények jutalomkerete 822 500

Óvoda megnövekedett bérkifizetések többletigény 11 000 000

Intézményi év végi jutalomkeret 15 592 500

Módosított előirányzat (2020.08.31) 205 550 873

Megnevezés Összeg

Átcsoportosítás nyugdíjas szövetkezeti alkalmazás miatt 2 724 150

Átcsoportosítás kisért TE beszerzés fedezetbizt.miatt 466 420

Átcsoportorítás beruházás-felújítás között 2 002 936

Átcsoportosítás gyermekorvos vásárolt szolg.igbv.miatt 260 000

Megnevezés Összeg

2020.06.30. módosított előirányzat (2020.07.11.) 34 894 245

Könyvtári pályázat 2 637 836

36/2020 (VI.2) Intézmények jutalomkerete 117 500

77/2020 (VII.23) közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész 350 000

2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + önrész 622 000

Intézményi év végi jutalomkeret 1 270 500

Módosított előirányzat (2020.08.31) 39 892 081

Megnevezés Összeg

Átcsop. Kisértékű TE fedezetbiztosítás miatt 1 648 016

Átcsop. Reprezentáció fedezet biztosítás miatt 29 321



A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti 

bontásban a fentiekben javasolt változtatásokkal az előterjesztés mellékletét képező rendelet 

tervezet 10. számú melléklete tartalmazza. 

 

4. Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha 

 

4.1 Bevételi és kiadási előirányzatok főösszegének változása 

 

 
 

A Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha előirányzatait kiemelt 

előirányzatok szerinti bontásban a fentiekben javasolt változtatásokkal az előterjesztés 

mellékletét képező rendelet tervezet 11. számú melléklete tartalmazza. 

 

5. Szada Szociális és Alapszolgáltatási Központ 

 

 
 

A Szada Szociális és Alapszolgáltatási Központ előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti 

bontásban a fentiekben javasolt változtatásokkal az előterjesztés mellékletét képező rendelet 

tervezet 11. számú melléklete tartalmazza. 

 

IV. Tájékoztatás a polgármesteri keret felhasználásáról 

 

A költségvetési rendelet 6. § (38) bekezdése értelmében a polgármester – az Önkormányzat 

költségvetése terhére – jogosult dönteni évente maximum 10 alkalommal, alkalmanként 2 

millió forint összeghatárig az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben 

megállapított dologi, beruházási és felújítási előirányzatok terhére legfeljebb annak mértékéig 

indokolt esetekben. Az összeg felhasználásáról, a pénzügyi kötelezettségvállalás mértékéről, 

valamint körülményeiről köteles írásban tájékoztatni a Képviselő-testületet a soron 

következő ülésén. 
 

Kimutatás a polgármesteri keret felhasználásáról: 
 

   Keret 20 000 000 

Döntés 

száma Dátum Forma Jogcím Összeg 

32/2020. V. 29. 

Polgármesteri 

Határozat 

Sportpálya 3x200A elektromos 

ellátás     1 435 792     

34/2020. V. 29. 

Polgármesteri 

Határozat Köztéri Hulladékgyűjtők     1 828 800     
Keret 2020.08.31.   16 735 408     

Megnevezés Összeg

2020.06.30. módosított előirányzat (2020.07.11.) 126 377 504

36/2020 (VI.2) Intézmények jutalomkerete 188 000

Intézményi év végi jutalomkeret 2 310 000

Módosított előirányzat (2020.08.31) 128 875 504

Megnevezés Összeg

2020.06.30. módosított előirányzat (2020.07.11.) 33 854 231

36/2020 (VI.2) Intézmények jutalomkerete 117 500

Intézményi év végi jutalomkeret 1 963 500

Módosított előirányzat (2020.08.31) 35 935 231



Fentiek után kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a jelen 

előterjesztéshez mellékletként csatolt rendelet tervezet és alábbi határozati javaslat 

elfogadására.    

 

Az előterjesztés melléklete:  

1. sz. melléklet – előirányzat nyilvántartás (tájékoztatásul kizárólag a képviselők és nem 

képviselő bizottsági tagok részére) 

2. sz. melléklet – az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) 

önkormányzati rendelet módosításának tervezete  

 

Szada, 2020. szeptember 18. 

 

 

 Pintér Lajos 

polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…/2020. (IX. 24.) KT-határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel az Önkormányzat 2020. 

évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (38) bekezdésében 

foglaltakra - a polgármesteri keret felhasználásáról szóló tájékoztatót a 87/2020. számú 

előterjesztésben foglaltak alapján tudomásul veszi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 


