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1. Napirend 

 
 

ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány 

a 2021. évi költségvetés módosításáról 

 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 2021. évi gazdálkodás zárása kapcsán indokolttá vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása, 

egyrészt a saját hatáskörben történő átcsoportosítások miatt, másrészt a központi forrásból biztosított 

támogatási bevételek előirányzatainak költségvetésben történő egyezősége érdekében.  

 

 

Bevételi változások: 

 

 

• Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát emelni szükséges 3.297 

ezer Ft-tal, elsősorban a helyi iparűzési adó kiesés ellentételezéseként járó támogatási bevétel 

miatt. 

• Egyéb működési támogatásoknál az előirányzat emelése indokolt 4.497 ezer Ft-tal. 

Kistelepülések kulturális rendezvényeinek támogatására 1 millió Ft támogatást nyert az 

önkormányzat, a közösségszervezéshez kapcsolódó pályázattal pedig 3.497 ezer Ft 

támogatásban részesült az önkormányzat, így ezen támogatási bevételek indokolják az 

előirányzat emelését. 

• Helyi adó bevételek előirányzatának emelése lehetséges 3.570 ezer Ft-tal, elsősorban az 

idegenforgalmi adó bevétel kedvező teljesítése miatt. 

• Szolgáltatások ellenértéke bevétele 5.645 ezer Ft-tal emelhető a tárgyévi tényleges bevételek 

alapján. Az ivóvíz viziközmű kapcsán a DMRV-től kapott bérleti díj összege jelentősen 

meghaladta a tervezett összeget. 

• Államháztartáson kívülről támogatás kapott a Szent Borbála kutatás 25 ezer Ft összegben, 

melyhez előirányzat képzése szükséges. 

 

 

Kiadási változások: 

 

 

• Személyi juttatások előirányzatainak emelése szükséges 375 ezer Ft összegben a külső 

személyi juttatások tényleges összegéhez igazodva.  

• Üzemeltetési anyag beszerzési előirányzatát 441 ezer Ft-tal, közüzemi díjak előirányzatát 238 

ezer Ft-tal, vásárolt élelmezés kiadásait 266 ezer Ft-tal javasolt emelni, a tény adatokhoz 

igazodva. 

• Karbantartási kiadások előirányzatát 750 ezer Ft-tal szükséges emelni, elsősorban a víziközmű 

karbantartások miatt. 

• Szakmai szolgáltatás előirányzatnál 963 ezer Ft emelés javasolt, a ténylegesen felmerült 

ügyvédi és eljárási költségek miatt. 

 

 

Tartalék 

 

A javasolt módosítások következtében a költségvetési tartalék összege 15.639 ezer Ft-tal emelkedik.  

 

 

 

 



1.. Napirend Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása 

 2 

 

Előzetes hatástanulmány 

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - 

módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetési előirányzat módosítása a reálisabb 

költségvetési kép, illetve a központi támogatásokkal történő egyezőség, és a központi előírásoknak 

való megfelelés érdekében szükséges. A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A 

költségvetés módosítására – a tény adatok alapján - javaslat készült, melyet a képviselő-testület 

megtárgyal, és dönt a költségvetés módosításáról. 

 

 

A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs.  

- Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók 

tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon közhatalmi és működési bevételek 

emelkedése, a kiadási oldalon elsősorban működési kiadások összege emelkedik. 

Összességében pedig a tartalék összegének emelkedése jelentkezik. 

- Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg emelkedése elsősorban a többlet 

bevételek által keletkezett. 

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 

- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 

- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az 

adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet 

alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. 

- A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év 

közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet 

megalkotása részben – az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének 

biztosítása érdekében - kötelező. 

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának 

következménye, hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll 

összhangban a teljesítésekkel, a jogszabályi előírásokkal. 

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 

rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, 

további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti, illetve többnyire a meglévő állapotokhoz (tény 

adatokhoz)  igazodik. 

 

Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, 

valamint döntést hozni a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását illetően. 

 

 

Bánk, 2022. május 19. 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 Torma Andrea 

 polgármester 


