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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

alapján Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében 

eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 

(1) A Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 4/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 

8.921.512.371 Ft Költségvetési bevétellel 

11.972.439.758 Ft Költségvetési kiadással 

3.050.927.387 Ft Költségvetési egyenleggel 

állapítja meg. 

A hiány finanszírozását: 

- belső forrásból 2.021.053.244 Ft pénzmaradvány és 72.916.716 Ft államháztartáson belüli 

megelőlegezések igénybevételével, 

- külső forrásból 956.957.427 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel biztosítja.” 

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. 

§ (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak 

szerint határozza meg:] 

„a) működési célú bevételek 8.893.889.867 Ft 

b) felhalmozási célú bevételek 3.078.549.891 Ft 

c) működési célú kiadások 8.759.231.652 Ft 

d) felhalmozási célú kiadások 3.213.208.106 Ft” 

(3) A Rendelet 3. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési 

bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 

szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:] 

„a) működési célú bevételek 7.920.973.151 Ft,” 

(4) A Rendelet 3. § (8) bekezdés c)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési 

bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 

szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:] 
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„c) finanszírozási bevételek 3.050.927.387 Ft, 

d) a személyi jellegű kiadások: 3.526.379.477 Ft, 

e) a munkaadókat terhelő járulékok: 612.207.508 Ft, 

f) a dologi jellegű kiadások 2.909.351.304 Ft, 

g) az ellátottak pénzbeli juttatásai 88.830.000 Ft,” 

(5) A Rendelet 3. § (8) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési 

bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 

szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:] 

„j) egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 124.315.680 Ft,” 

(6) A Rendelet 3. § (8) bekezdés l)–n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési 

bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 

szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:] 

„l) egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 278.333.840 Ft, 

m) a beruházások 2.531.686.237 Ft, 

n) a felújítások 556.583.406 Ft,” 

(7) A Rendelet 3. § (8) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési 

bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 

szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:] 

„t) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 30.061.654 Ft,” 

(8) A Rendelet 3. § (8) bekezdés z) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési 

bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 

szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:] 

„z) megelőlegezések visszafizetése 170.930.648 Ft.” 

(9) A Rendelet 3. § (9) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 17. 

mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:] 

„a) általános tartalék 9.154.000 Ft, 

b) működési célú céltartalék 79.713.809 Ft,” 

 

2. § 

(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Rendelet 3.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Rendelet 3.2.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Rendelet 3.3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
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(7) A Rendelet 3.4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Rendelet 4.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Rendelet 4.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) A Rendelet 4.2.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) A Rendelet 4.2.2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) A Rendelet 4.2.3. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) A Rendelet 4.3. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) A Rendelet 4.4. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

(16) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

(17) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 

(18) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 

(19) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 

(20) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 

(21) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 21. melléklet lép. 

(22) A Rendelet 11.1. melléklete helyébe a 22. melléklet lép. 

(23) A Rendelet 11.2. melléklete helyébe a 23. melléklet lép. 

(24) A Rendelet 11.3. melléklete helyébe a 24. melléklet lép. 

(25) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 25. melléklet lép. 

(26) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 26. melléklet lép. 

(27) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 27. melléklet lép. 

(28) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 28. melléklet lép. 

(29) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 29. melléklet lép. 

(30) A Rendelet 23.1. melléklete helyébe a 30. melléklet lép. 

(31) A Rendelet 23.2. melléklete helyébe a 31. melléklet lép. 
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3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

 

dr. Szilágyi Anita 

            jegyző  

Nagy János 

polgármester 

 

 

 

 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere ezen rendeletet 2021. június 14. napján 

alkotta, 2021.  június 15. napján kihirdetésre került. 

 

dr. Szilágyi Anita 

jegyző 

 

 

 

 

 

 


