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Iktatószám: 155-    69   /2021 

Ügyintéző: Földesi Józsefné 

 

Előterjesztés 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. augusztus 31-i testületi ülésére. 

 

Tárgy: Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 9.) 

önkormányzati rendeletének módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 9.) önkormányzati rendeletének 

módosításának tervezete elkészült.  

 

Általános indokolás 

A 2021. költségvetés első módosítása az eredeti költségvetéshez képes többnyire a beérkezett 

pályázati támogatások miatt módosult. Beérkezett nem várt bevétel, mint az ÁFA 

visszaigénylés és az új utca közművesítésének visszatérítése. Módosításra került az előző évi 

maradvány. A gyermekétkeztetés támogatás csökkenését az ÁFA visszaigénylésből 

kigazdálkodtuk. A májusi felmérés alapján kevesebb normatíva támogatást kapunk az Óvodai 

dolgozók bértámogatására és üzemeltetésére. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a szükséges döntést hozza meg. 

 

Tordas, 2021. augusztus 24. 

 

          dr. Zay Andrea 

              jegyző 

 

 

Rendelet tervezet 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (VIII. 31.) önkormányzati 

rendelete 

Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 9.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 
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(1) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítő táblázatot a 39.melléklet tartalmazza. 

Az önkormányzati bevételi és kiadási oldalt intézményenként, címenként és kormányzati 

funkciónként, a költségvetési létszámkeretet, a felújítási fejlesztési feladatokat stb. 

nevesítetten és részletesen az 1-22.melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 2021. 

évben az önkormányzatnál 12 fő, a polgármesteri hivatalnál 12 fő (hivatal 7 fő, főzőkonyha 5 

fő), az óvodánál 16 fő, összesen 40 fő.” 

(2) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A kiadások összesítőjét a 2. melléklet tartalmazza” 

2. § 

(1) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(8) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 

(9) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép. 

(10) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép. 

(11) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép. 

(12) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép. 

(13) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép. 
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(14) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép. 

(15) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép. 

(16) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép. 

(17) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 36. melléklet lép. 

(18) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) 

önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 37. melléklet lép. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba. 
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