
Fertőboz Közseg Önkormá nyzata Polgármesterónek

U2a2l. ( UI.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2a2l. évi költsegvetésóről

|ertoboz Közseg Önkormrinyzatrának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2)

F.*r9étF""^meghaüirozott eredeti jogalkotói haásköreben" az Aiaptörvény 3á. cikk
(l) bekezdés f) Pontjában, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéseról és a,*rz"lytelyzeti
intézkedések hatrálYbalépesről szólő27l2a2l.(I.29.) Korm. rendeletre tekintettel a
katasárófavédelernről és a horzá kapcsolódó egyes törvények módosítrisáót szóló ílan.
évi CXXVilI. törvény 46. § (4) bekezdesében meghatároátt feladatkörben elji{rva a
következőket rendeli el:

A rendelet hatálva

l.§
A rendelet hatrilya a képviselő-testliletre, és az önkorm ányrataterjed ki.

2.§

(l) A képvisel&-testtilet a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Azönkormrányzat önálló címet alkot.

(3) Az ÖnkormánYzat költségvetesében szereplö- nem intézményi kiadrások- külön címet
alkotnak.

3.§

A kéPviselÓ,testÜlet FertÖhz Község Önkormanyzatának 202l. évi köIlsegvetéseirek
bevételi és kiad,isi föósszegét 73.8ó2.485 Ft-ban, ezen belül

- a felhalmoási célú bevételt
- a felhalmoaisi célú kiadrist
ebMl:

a beruhráások összegét
a felújítások ósszegét

- a működési célú bevételeket
- a müködósi célú kiadásokat

39.621395 Ft
24"ó84.7§6 Ft

r3.422,{X§ Ft
,1.762.7firt

34.241.090 Ft
49.177.729Ft



a szernéIyi jellegű kiadásokat S.983.420 Ft
a munkaadókat terhelö jánulékot 1.417,590 Ft
a dologi jellegu kiadásokat 9.7ő8.872 Ft
ellátottak'penzbe[i juttatásai 2.96S.393 Ft
Egyéb műkódési kiadrások 25.2{2.929 Ft
finanszíroziisi kiadások 7§6.525 Ft
- a kÖltsegvetési létsaímkeretet 3 ffiben - ebből l fr te§es munkaidős, 1 íö résaíllrásban
foglalkozatott munkavallaló, 1 tr tisaeletdíjas polgármester - állapítja meg (7. saimú
melléklet)

4.§

A képviseló -testület

a.) a kiemelt kiadrási és bevételi föösszeget címenkénti bonüásban az l. rnelléklet
b.) a kiadasokat a 2. melléklet
c.) a bevételeket a 3. melléklet
c) a fejlesztéseket beruhrázr{si és felújítt{si kia&á§ok bontrisban a 4. melléklet
d.) a támogatások összegét az 5. melléklet
e) a működési és fejlesztési célú bevételi és kiadrisi elöiranyzatokat merlegszerűen a 6.
melléklet
f.) a kÖltsógvetési létsámkeretet, a foglalkoztatottak lét§ai,ínát a 7. melléklet
g.) a202l- évi elÖinínyzat *felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint
h.) a kÖzvetett iimogatrisokat (adómentesség és adókedvezrrrényeket) a 9. mellékla
szerint
j.) a tri.rsyévet követő 3 év tervezett kiadásait és bevételeit a l0. melléklet szerint
állapí§a meg.

Tartalók

§.§

A kéPviselő-testület a működési célú tartalékot 20.511.485 Ft_ban, a felhalmozisi cólú
tfialékot ( céltartalék ) 3.993.3t2 Ft_ban allapítja meg.

6.§

(1) Az Önkormányzatbevételi és kiadrisai év közben megváltoáathatók.

(2} A kéPvisel&testtilet kiziólagos hatáskörébe tartozik a költségvete§i rendelet
módosítrisa.

(3) Ha év kÖzben az Országgyülós, a Kormálry, illetve valamely költségvetési
fejezet vagY elkÜlÖnített penzalap az önkormányzat *zie*aru pot-előinányzatot biáosít,
arról a polgiárrnester a képviselőtestületet utólag iaJekortutni köteles.

)



A kéPviselótesttilet legalább a költsegvetési beszimoló elfogadrásáig, decembet 31_ei
hatállYal, dönt költsegvetési rendeletének potelőininyzatok szerinti módosiüi,sráról.

(4) A polgiirmester a kiemelt előirányzatok között az államhriztarüásról szóló 20ll.évi
cXCv. tÖrvény ( a továbbiakban: Áht.) 34.§ ( 2 ) bekezdése szerint csoportosíthat át ,az ál|atnhÉatartásról szóló törvény végrehajtrixá,ról szótó 368nul,{XII.31.) Korm,
rerrdelet 34.§-a és 35-§-a figyelembevételével, egyebekben a költsegvetesi előininyzatok
módositasára a kópviseló-testület jogosult.

7.§

(1) A ktiltségvetési többlet felhasználásaról az Áht. rendelkezései szerinti kivételekkel a
Képviseló-testület dönt.

{2) 
^z 

évkÖzi szabad penzeszközök penzintézefuél történő, a naptári éve1 meg nem
haladó futamidejű leköté§eről a polgármester rendelkeáet.

(3) e kiemelt előininyzatok közötti átcsoportosités, az egyes kiemelt előinárryzatok
módosítása a Képviselő-testület hatásköre.

8.§

(l) AZ Önkormányzati gazdálkodás sonán az év közben létrejött hiany finanszíroási
módj a hite lfelvétel a sziiml av ezelő pénzi ntézettöl.

(2) A hit€lfelvét§llel kapcsolatos szerződésenek megkötésenek joga a képvisel&
testületet illeti meg.

9.§

Az Önkorm ánYratgazdálkodrási feladatainak végrehajtasrit e rendelet és a vonatkozó
penzügyi előírások alapján az Önkormrinyzat végú.

Zárrí rendelkeqfsek

10.§

A rendelet kihirdetóset rendelkezéseit 202 1. januír 1, napjától

\A-
percze szilvia
jegyzőpolgármester

Kihir{etési záfadék: A rendeletet a

kell alkalmazni.
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