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Előterjesztés 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. november 30-ai rendes nyílt ülésére. 

 

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

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

tervezete elkészült.  

A 2021. évi költségvetés második módosítása az első módosításhoz képest általában csak 

könyvelési átcsoportosítások miatt módosult. Általánosságban az a jellemző, hogy dologi 

kiadásokból átcsoportosításra kerültek összegek a beruházásra, illetve felújításra. Az óvodában, 

hivatalban, önkormányzatnál bér könyvelési átcsoportosítások történtek a 2020. évi decemberi 

bérek járulékai miatt. Ugyanez történt bevételi oldalon is, hogy a játszóterek beruházását 

átcsoportosítottuk a megfelelő rovatra, melyet a kincstár előír. Módosításra került az előző évi 

maradvány. A konyhának vásároltunk hűtőszekrényt, mikrohullámú sütőt, szeletelő gépet, 

zsugorfóliázót, de ezeket a költségeket a finanszírozásban el tudjuk számolni. A Gyúrói úti járda 

beruházása is beépítésre került a költségvetési táblázatban a tartalékok terhére. 

 

 

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

 

 

Tordas, 2021. november 25. 

 

 

 

 

          dr. Zay Andrea 

                 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendelet tervezet 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (XII. 01.) 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. § 

(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. § 

(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 12. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 23. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 25. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 26. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 27. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 29. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 32. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 33. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 34. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 35. melléklet lép. 

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

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

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

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

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

önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 38. melléklet lép. 

 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 



 

Általános indokolás 

A 2021. évi költségvetés második módosítása az első módosításhoz képest általában csak 

könyvelési átcsoportosítások miatt módosult. Általánosságban az a jellemző, hogy dologi 

kiadásokból átcsoportosításra kerültek összegek a beruházásra, illetve felújításra. Az óvodában, 

hivatalban, önkormányzatnál bér könyvelési átcsoportosítások történtek a 2020. évi decemberi 

bérek járulékai miatt. Ugyanez történt bevételi oldalon is, hogy a játszóterek beruházását 

átcsoportosítottuk a megfelelő rovatra, melyet a kincstár előír. Módosításra került az előző évi 

maradvány. A konyhának vásároltunk hűtőszekrényt, mikrohullámú sütőt, szeletelő gépet, 

zsugorfóliázót, de ezeket a költségeket a finanszírozásban el tudjuk számolni. A Gyúrói úti járda 

beruházása is beépítésre került a költségvetési táblázatban a tartalékok terhére. 

 


