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51.279.077 Ft,
6.872.033 Ft,

21.690.000 Ft,
10.293.451 Ft,

50.000 Ft,
2.010.000 Ft,

70.000 Ft,
19.044.651 Ft,
43.387.000 Ft,

7.222.000 Ft,

Tolmács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

7/2020. (XI.27.)
RENDELETE

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihircletéséről szóló
478/2020. (XL3.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. éví CX,\.'VIII. törvény 46.§ (4)
bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pon~a alapján eredeti jogalkotóí
hatáskörében, valamint Magyarország helyí önkormányzatairól szóló 2011. évi CLX."OUx. tv.
lll.§ (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020.
éví költségvetéséről szóló 1/2020. (ILII.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (IUl.) önkormányzati rendelet
(továbbíakban: Rendelet) 2.§ (1) - (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2.§ (1) Az Önkormányzat és az Óvoda 2020. évi költségvetésének összevont bevételi és
kiadásí főösszege 111.309.212 forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetésí főösszegen belül:
a) Önkormányzat bevételi és kiadásí főösszege: 111.255.064 Ft,
b) Óvoda bevételi és kiadásí főösszege: 25.435.148 Ft,
c) nettósításkor kiszÚtt íntézményfinanszírozás összege: -25.381.000 Ft.

(3) A költségvetés 111.309.212 Ft főösszegén belül az Önkormányzat és az Óvoda
kiemeIt előírányzataínak összevont összege:
a) működésí célú támogatások államháztartáson belülről

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

c) közhatalmi bevételek
cl) működési bevételek
e) működésí célú átvett pénzeszközök
f) felhalmozásí bevételek
g) felhalmozásí célú átvett pénzeszközök
h) fmanszírozásí bevételek
i) személyi juttatások
j) munkaadót terhelő járulékok



k) dologi kiadások
l) ellátottak pénzbeli juttatásai
m) egyéb működési célú kiadások
n) beruházások
o) felújítások
p) finanszírozási kiadások

32.687.008 Ft,
2.000.000 Ft,
1.363.117 Ft,

10.938.267 Ft,
11.665.432 Ft,
2.046.388 Ft.

(4) A költségvetési egyenleg összege (tartalék): 1.335.971 Ft
a) működési bevételek és működési kiadások egyenlege: -2.010.626 Ft
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: -13.651.666 Ft."

2.§ A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,3.§ (1) A 2.§ (1) bekezdésében meghatározott költségvetési
Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

c) közhatalmi bevételek
d) működési bevételek
e) felhalmozási bevételek
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
g) finanszírozási bevételek
h) személyi juttatások
i) munkaadót terhelő járulékok
j) dologi kiadások
k) ellátottak pénzbeli juttatásai
l) egyéb működési célú kiadások
m) beruházások
n) felújítások
o) ftnanszírozási kiadások

főösszegen belül az

51.279.077 Ft,
6.872.033 Ft,

21.690.000 Ft,
10.293.378 Ft,
2.010.000 Ft,

70.000 Ft,
19.040.576 Ft,
21.925.000 Ft,

3.518.000 Ft,
32.417.860 Ft,

2.000.000 Ft,
1.363.117 Ft,

10.938.267 Ft,
11.665.432 Ft,
27.427.388 Ft."

3.§ A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,4.§ (1) A 2.§ (1) bekezdésében meghatározott költségvetési főösszegen belül az Óvoda
bevételi és kiadási előirányzatai:

a) működési bevételek 73 Ft,
b) működési célú átvett pénzeszközök 50.000 Ft,
c) ftnanszírozási bevételek 25.385.075 Ft,

d) személyi juttatások
e) munkaadót terhelő járulékok
f) dologi kiadások

4.§ A Rendelet I. mellékIete helyébe e rendelet I. mellékIete lép.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21.462.000 Ft,
3.704.000 Ft,

269.148 Ft."



Tolmács, 2020. november 27.

Kihirdetési táradék:

A Rendelet kihirdetve: 2020. novemher 27. lIapjáll

,.

dr. Mofuár-Fábián Ágnes
jegyző

Á~
dr. Mofuár-Fábián Ágnes

jegyző



a 7/2020.(XI.27.) önkonnányzati rendelet i n d O k O l á s a
az Önkonnányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló önkonnányzati rendelet

Allalános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi
önkonnányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkonnányzatokról szóló és más
törvényben meghatározott feladatait.

Rés"eles indokolás

1-4. §-hoz

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben
módosíthatók vagy átesoporrosíthatók.

egyszen vagy tartós jelleggel -

A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között
átesoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelőenrendeleti szinten történik
szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének
megfelelően.

5. §-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe,
a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



1" melléklel az 712020.(XI.27.) önkOflTloAnyzaU rendelethez
.,. melléklet az 112020.(11"11.) önkormanyzali rendelethez

2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai
el6irinyzat csoportok és kiemeli el6irányutok szerinti bontásban

!öl ezések
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Megnev.ds

Működésibevételek
1 MlÍk6dési célú Ulm atásek államhUtartáson belOlr61
11 nk atek rnü«Xfési t lasai

111 H . onkormán alak mc..odésének általános lamo ása
1120nkormán atok e es köznevejési feladatainak lámo atása
1131 Onkotmán lok sZOCiális és rmek" léti feladatainak
11320nkormán lok ermekélkeztetési feladalainak támo alása
114 Tele ülési önkormán atoll. kulturális feladatainak tamo alása
115 MlJkOdési célú költse velési - és kie észílOtámo alások
116 Elszámo1ásb61 származ6 bevételek

12 Elvonások és befizetések bevélelel
13 Garancla- és kezessé állalás térüései államháztartáson belOlrOl
14 Tá atások éS kölcsönök visszatérülése átlamháztartáson belülről

15 Visszatérítendö l atások i bevétele áJtamháztartáson belülről

16 E "b rTÜ.Odési cetu atálOk bevételei all8lTtláztartason bellAr61
3 Kozhatalmi bevélelek
31 JovedeJemadók
32 Szociális hozza· rulásl adó és' rulékok
33 BéJtlez és f lalkoztaláshoz ka ódö adók
34 Va nl tiusú ad6k

Ma ánszemél ek kommunális adó"a
35 Termékek és szol általások ad I

351 Ert kesilési és for alml adók
Hel l i arüzési adó

352 Fo asztási adók
353 Pé mo" iumok &relé "ttertleJ6adók
354 Gé" üadók

Belföldi "a~ hel önk ot ittet6része
355 E b áruhasználati és szol áltatásl adók

36 E "b közhatalml bevételek
Késedelmi tlé«

4 Ml1ködési bevételek
401 Készletértékesftés bevétele
402 Szol általasok ellenértéke
403 Közvelitetl szol állatasok etten néke
404 Tula' onosi bevélelek
405 Ellátási dr k
406 Kiszámlázolt általános for almi adó
407 A1talilnos for almi adó visszaterltése
408 Kamatbevélelek.
409 E b - míNelelek bevételei
410 Biztositó állal fIZetett kártérités
411 E "b rTlÜ\öóési bevételek
6 M(iködési célú átvett énzeszközök
61 Garancia- és kezessé áUalils m lérü!ései átlamháztartáson kivülrCll
62 Tá atások és kolcsÖMÖk vIsszatérülése EU-tól
63 Támo atésok és kölcsönök visszat rülése Kormán okt
64 Tá atások és kölcsönök visszatérülése áttamh ztartáson kivOlrOl
65 E eb énzeszköz átvélel áHamháztartásO!'\ kivülről

öd s ev te e összesen:
Felhalmozasi bevétele

2 Felhalmozásii dili ti tilIsok illamhiztartison belüln51
21 Felhalmozás! célú önkormán ti tá atásol<
22 Garancia- és kezessé áltaJás erülései aJl81T'háztartáson belOlröl
23 il sok és koIcsónOk visszatéraése áll a-táson beIUrOl
24 Vlsszaleritend6t atások i vétele államttáztartáson beJütöl
25 E b felhalmozási céllj l" tasak állarnháztartáson belek6l
5 Felhalmozás! beyetelek
51 Immateriális 'avak értékesitése
52 ln aUanok értékesftése
53 E éb tár eszközok értékesltése
54 Részesedések értékesitése
55 Reszesedések szÜ"iéséhez ka 16d6 bevélelek
7 Felhalmozás! célú átvett énzemözők

71 Garancia- és keze állal s térUlései államháztartáson kivCArOl
12 T" alások és kölcsönök visszatériilése EU-t61
73 Tá tások és kölcsönök visszatérülése kormán tól
74 T· tások és kOlcsönök visszaIérülése éttarnhéztartáson kivülről

75 E "b felhalmozasi nzeszkóz átvétel áltarméztanéson kivülről

Felhalmoz,isl bevételek összesen:
Kö é vetési bev telek mOködésl és elhalmoz si összesen:
FinanszJrozási bev telek

8 Finanszirozási bevétejek
81 Belföldi finanszfrozás bevélelei

811 Hilel- és kölcsön felvétel államhéztartáson kivür61
812 ék a irok bevételei

813 Ma.. ,adv n I én vé~t~e
614 A1larmézt8táson beJW
815 A1lamhiztaláson belOlj

1 Központi-. If nY' eM t
82 KülfOtdi finanszírozás bevélelei

k I

Finanszírozási bevételek összesen:

Bevételek költséavetésl és finanszlrozásl mindösszesen:



1. melléklet az 712020.(XI.27,) önkormanyzali rendelethez
ethez"1. melléklet az 112020.{1I.11.} önkormányZati rendel

86 Támo atások és kölcsÖnö« n . "tasa államháztarláson kivijlre
87 lak stámo tás
B8 Felhalmozási célu táma alások az EU-nak
89E éb felhalmoüsl célu táma alások államháztartáson kivülre

Felhalmozásl kiadások összesen: 17 538 OOO 22603699 O O 17 538 OOO 22 603 699
Költsé vetési kiadlsok működésiés felhalmoúsi összesen: 81477 697 83827676 25390500 25435148 106868197 109262824
Finansziroz si kiadások

9 Finanszirozasi kiadások
91 Belföldi fil'\3nSZÍrozás kiadásai

911 Hitel- és kölcsön tÖrlesztés áUarrtláztartáson kivülre
912 rték írok kiadásai
913 A11amháztartéson belOIi me " zések fol ósitása
914 A11aml1áztartéson belüli me előle ezések visszafizelésa 1 702191 2046388 1 702191 2046388
915 Köz onli, irán it6 szervi táma atások 101 ősitása 25381 OOO 25381000
916 PénzeszXözök betétkénl elhel ezése
917 Pénzü 'lizln kladilsai
918Kö nti költs' velés sa'álos finanszlroz.ási kiadásai

92 KiJlfőldi finanszirozás kiadasai
A -

Finanszirozási kiadások összesen: 27083191 21427388 O O 1702191 2 o.t6 388
Kiadások (költségvetési és finanszirozási) mindösszesen: 108560688 111255064 25390500 25435148 108570388 111309212..



Tolmács Község Önkormányzatának
Polgármestere

2657 Tolmács, Sport út 1.
Tel.: 06-35-550-157
"""'\v. tolmacs.hu hivatal@tolmacs.hu

ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány
a 2020. évi költségvetés módosításáról

A 2020. évi gazdálkodás helyzetének értékelésével párhuzamosan indokolttá vált egyes költségvetési
előirányzatok módositása, egyrészt a fejlesztési célok megvalósítása kapcsán, másrészt a központi
forrásból biztosított támogatási bevételek előirányzatainak költségvetésben történő rendezése
miatt.

Az Önkormányzat költségvetésében jelentősebb változások az alábbi területeken javasoltak:

• Költségvetési támogatás bevételének 3.140 ezer Ft-tal történő emelése szükséges.
Köznevelési feladathoz 1.619 ezer Ft, szociális feladatokhoz 42 ezer Ft,
gyermekétkeztetéshez 342 ezer Ft, kulturális feladatokhoz 324 ezer Ft, szociális tüzifa
beszerzéshez 572 ezer Ft többlet támogatást kaptunk. Az előző évi elszámolásból241 ezer
Ft a többlet bevétel.

• Átvett pénzeszköz előirányzatának csökkentése szükséges 1.945 ezer Ft-tal. A hivatal
fenntartás dologi kiadásaira Borsosberény Község Önkormányzatától kevesebb
pénzeszközt kapunk, mint terveztük mivel a központi támogatás összege csökkent. A 2020.
évi támogatás bevétele 1.200 ezer Ft.

• Felhalmozási célú költségvetési támogatás előirányzatának 6.872 ezer Ft-taj történő emelése
szükséges. BM pályázaton az óvoda felújítására elnyertünk 4.100 ezer Ft-ot, továbbá a
Magyar Falu program keretében orvosi eszközök beszerzésére 2.771 ezer Ft támogatásban
részesültünk.

• Adó bevételeink 7.270 ezer Ft-tal történő csökkentése szükséges a helyi ipatÚzési adó alul
teljesítése és a gépjármúadó átadása miatt.

• Részesedések .me~szűnéséhez kapcsolódóan 6.023 ezer Ft bevételi előirányzat növelés
szükséges. A EMASZ yrt. többségi tulajdonosa kivásárolta a "kis részvényeseket", így a
továbbiakban nem rendelkezünk ezen értékpapírokkal.

• Ingatlan értékesítés tervezett 3.000 ezer Ft bevételi előirányzatának zárolása indokolt, mivel
várhatóan nem kerül sor a tervezett értékesítésre.

• Karbantartási kiadások előirányzatának emelése szükséges 1.000 ezer Ft-tal, a tárgyévi
patak-meder tisztítás kiadásaira nem nyújtott egészében fedezetet az előirányzat, ezért
indokolt az emelés.

• Szakmai szolgáltatások kiadásai előirányzat 580 ezer Ft-tal történő emelése szükséges,
elsősorban az óvoda energetikai korszetÚsítésekor igénybe vett szolgáltatás miatt.

• Pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre előirányzat, 500 ezer Ft zárolása lehetséges,
mivel nem várható a tárgyévben ilyen támogatás kifIzetés.



• Beruházási kiadási előirányzat emelése szükséges bruttó 3.343 ezer Ft összegben az új
pályázatos fejlesztési elképzelésekhez igazodva: orvosi eszköz beszerzés 2.771 ezer Ft,
IKSZT eszköz beszerzések 572 ezer Fr.

• Felújítási kiadás előirányzatának emelése szükséges bruttó 1.722 ezer Ft-tal, a traktor
felújítása valósult meg ebből az összegből.

• A fenti módosításokat követően a tartalék összege 3.025 ezer Ft-tal csökken.

Előzetes hatástanulmány
A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel 
módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés éves teljesítését értékelve néhány területen
felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, areálisabb költségvetésí kép,
illetve a központi támogatásokkal történő egyezőség, és a központi előírásoknak való megfelelés
érdekében. A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására
- a tény adatok alapján - javaslat készült, melyet a képviselő-tesrület megtárgyal, és dönt a
költségvetés esetleges 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 államháztartáson belüli
forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkitése jelentkezik.
Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése többlet-bevételek
elérése által keletkezett.
A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
A tervezetnek adminisztrativ 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 tanós jelleggel - módosíthatók vagy átesoportosíthatók. 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, az állami pénzeszköz átadásokkal, jogszabályi előírásokkal, és
így a beszámolót az Államkincstár nem fogadja el.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi. szervezeti tátgyi 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.

Tolmács, 2020.november 23.

Hajnis Ferenc
polgánnester


