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 Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez 

 

Előterjesztő: Szűcs Lajos Polgármester 

Készítette: Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2021. évi költségvetési tervezet összeállításánál a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján 
megállapított állami támogatásokat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet, az államháztartás számviteléről 
szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletet, a 2021. évi költségvetést érintő képviselő-testületi 
döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe. 

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat címenként, bevételi 
és kiadási előirányzat-csoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint azokat a 
nem kötelezően ellátandó feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület az önkormányzati 
rendeletekben, határozatokban felvállalt. 

A beterjesztett anyag jelen formájában a költségvetési rendelet megalapozására alkalmas, 
tartalmazza azokat a költségvetési tételeket, amelyek az önkormányzat 2021. évi költségvetési 
rendelet-tervezetében megjelennek. 

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire 
terjed ki.  
A helyi önkormányzat által ellátandó feladatok megvalósításának legfontosabb 
alapdokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész évre 
meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási 
formákban és a szükséglet mértékét.  
Az önkormányzati gazdálkodás tervezési szakaszában számbavételre kerülnek az 
önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, valamint az önként vállalt feladatok 
teljesítéséhez szükséges kiadások előirányzatai és az azokat biztosító bevételek előirányzatai.  
Jászboldogháza Községi Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési javaslatát a 
munkamegbeszélés alapján a következők szerint terjesztem elő: 
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BEVÉTELEKRŐL: 

A költségvetési tervezet összevont mérlegének bevételi főösszege jelenleg 651.900.983.- Ft, 
az 1. sz. melléklet szerinti jogcímeken és összegekben. 

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről – B11 
Az Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 106.501.171.- Ft, amely összeg a 
költségvetési törvény és a Magyar Államkincstár által közölt támogatási összegek alapján 
került megállapításra. 

I. Önkormányzatok működésének általános támogatása – B111 
A támogatás mértékét az egy főre jutó adóerő-képesség befolyásolja. 

 Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás (zöldterület-gazdálkodás, 
közvilágítás, köztemető-, közutak fenntartása), egyéb önkormányzati kötelező 
feladatok támogatása 24.824.796.- Ft 

 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra kapott támogatás 84.150.- 
 

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása – B112 

 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkájának közvetlenül 
segítők bértámogatása 29.659.350 - Ft – fajlagos összeg a gyereklétszám 
növekedése miatt a támogatási összeg is emelkedett az előző évekhez 
viszonyítva. 

 Óvodaműködtetési támogatás 4.870.000.- Ft. 
  Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó 

többletkiadásokhoz 432.000 Ft 
 

III.  Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása – B1131 
 A támogatás összege 10.795.000.- Ft. 

IV. Intézményi gyermekétkeztetés – B1132 

 Bértámogatás 10.929.600.- Ft 
 Üzemeltetési kiadásokra kapott támogatás 6.074.125.- Ft 

 
V.  Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása – B114 

 Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra kapott támogatás összege 
3.678.150.-Ft 
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VI. Kiegészítő támogatások B116 
 Pályázat benyújtásához kötött támogatási forma. Így eredeti előirányzatként 

2021-ben a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) rendelkezései szerinti, a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének 
összegével megegyező összegben a központi költségvetésből kérelmezhető 
támogatási összeget terveztük be. 

 
 

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről – B16 együttes összege 44 826 
057.- Ft 

 Az NEAK által folyósított támogatás összege 8.062.800 Ft, mely a védőnői 
szolgálat, az iskola egészségügyi ellátás, valamint 2021 január 1-től 
megemelkedett háziorvosi asszisztens bér különbözetre és annak járulékaira 
nyújt fedezetet. 

 A közfoglalkoztatás személyi bér, munkaadói járulék, valamint dologi kiadás 
támogatásának fedezeti összege 36.763.257.- Ft, melyet a Munkaügy Központ 
folyósít az igénylés alapján. 
 

3. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- B2 együttes 
összege: 48 509 619.-Ft 

 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között kerül betervezésre a beruházási 
és felújítási pályázatok bevételei, valamint a közfoglalkoztatási program 
keretein belül ilyen célú kiadások fedezetére kapott támogatások. 

  
4. Közhatalmi bevételek – B3 együttes összege 14.600.000.- Ft. 

 Közhatalmi bevételek között a helyi adóbevételek kerülnek tervezésre 
figyelembe véve az önkormányzat helyi adókról szóló rendeletét. 
 

5. Működési bevételek – B4 együttes összege 34.037.280.- Ft. 
 Önkormányzat esetében működési bevételek között kerül tervezésre a lakó- és 

nem lakóingatlanok bérleti díj bevétele, a hozzá kapcsolódó kiszámlázott 
rezsiköltségek, valamint a haszonbér, közterület használati díj, gépi munkák, 
illetve a Boldogházi Hírekben szereplő hirdetésekből és értékesítéséből 
származó bevételek, valamint a pályázatokkal kapcsolatosan visszaigényelhető 
áfa. 

 A Jászboldogháza Konyha működési bevételei óvodai, iskolai és a munkahelyi 
térítési díjak, az önként vállalt feladatoknál nyilvántartott vendég étkezési 
térítési díj bevétele és kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei. 

 Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde működési bevétel a kerekítési 
bevételek, valamint az közüzemi díjak előző évi elszámolásából származó 
díjkülönbözet visszatérülését tervezzük. 
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6. Működési célú átvett pénzeszközök – B6   240.000.Ft. 
 A háziorvosi alapellátás kormányzati funkción szereplő 1 fő háziorvosi 

asszisztens bérkiegészítésére szerződés alapján a háziorvostól átvett 
pénzeszköz került beépítésre a költségvetésbe 240 000.-Ft összegben az 
önkormányzatnál. 
 

7. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások – B7   507.100.Ft 
 1/2014.(II.05.) rendelet alapján adott kamatmentes kölcsönök törlesztő 

részleteiből származó bevételeket terveztük be. 
 

8. Finanszírozási bevételek– B8    402.679.756.Ft. 
 B811. Rövid lejáratú hitelek felvételét tervezi az önkormányzat, mint 

folyószámlahitelt 31 600 000.Ft összegben. 
 

 B813. rovaton a 2020. évi pénzmaradvány igénybevétele került betervezésre 
297.515.647. Ft-ban. A közfoglalkoztatás 2020. évi bérelőleget a 2021 évi 
személyi és munkaadói járulékokra 4.594.030.Ft kerül felhasználásra. 
Felhalmozási célú pénzmaradvány292.921.617, amely a 2020. évi és azt 
megelőző években elnyert felújítási pályázatok megvalósítására kerülnek 
felhasználásra. 

 
 B816 Központi irányítószervi támogatás rovaton az önkormányzati 

intézményeinél az önkormányzattól kapott támogatási bevételek szerepelnek, 
melyek tartalmazzák a költségvetési működési támogatások továbbítását a 
támogatott kiadásokra, valamint az ezen felül szükséges intézmény fenntartói 
hozzájárulást. Ezek összeg szerűen Jászboldogházai Mesevár Óvodánál 
45.678.998.Ft, Jászboldogháza Konyha Intézménynél 21.602.566.Ft. a bevétel 
összege. 

 B817.Lekötött betét feloldásából származó bevétel került betervezésre. 
 

Összességében a bevételi főösszegre tett javaslatot a jelenleg rendelkezésre álló információk 
alapján reálisnak tartom.  
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KIADÁSOKRÓL: 

A kiadások tervezésénél figyelembe vettük a költségvetési törvény előírásait, a különböző 
szakmai törvények módosulását, valamint az előző évi kiadásokat vettük számításba.  
Az intézményi kiadások tervezésénél a 2021. január 1-én meglévő feladatokat vettük számba, 
amelyek magukban foglalják az ellátásukhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket.  
Az intézményvezetők által elkészített tervet minden vezetővel külön-külön megtárgyaltuk és 
így kerültek véglegesítésre a keretszámok.  
 

1. Működési kiadások között az alábbi tételek kerülnek tervezésre 
a) Személyi juttatások – K1: 107 162 719.- Ft. 

 A 2021. évi költségvetés személyi jellegű kiadásai kidolgozásánál figyelembe 
lett véve a 2021. február 1-től érvénybe lépett garantált bérminimumok hatása, 
a soros előlépések és az egyéb kötelező bérkiegészítések. Az önkormányzatnál 
és intézményeinél jelenleg üres álláshely nincs. 

 A külső személyi juttatások körében a pályázatokkal kapcsolatosan megkötött 
megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak, valamint az intézményi 
alaptevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges, alkalmazotti 
jogviszonyban nem állók részére kifizetendő összegek kerültek 
meghatározásra. A polgármester, alpolgármesterek és a képviselők juttatásai, 
valamint költségtérítéseik az előző évben elfogadott összegekkel kerültek 
kidolgozásra. 

b) Munkaadókat terhelő járulékok – K2: 13 881 177.- Ft 
 A szociális hozzájárulási adó 2020. júliusától 15,5%-os terhet jelent a 

foglalkoztatók számára.  
c) Dologi kiadások – K3: 159.021.182- Ft 

 Jászboldogháza Községi Önkormányzat költségvetésében ilyen jellegű 
kiadásokra 128.676.726.Ft.-ot terveztünk.  Az önkormányzati dologi kiadások 
előirányzatai kialakítására az előző évi tény adatok figyelembevételével került 
sor. A készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek 
teljesítése, kamatfizetés és működéssorán keletkező, pályázatokhoz 
kapcsolódóan előírt kiadások, fordított áfa befizetési kötelezettség 
figyelembevételével kerül sor, a szigorú, takarékos gazdálkodást szem előtt 
tartva. 

 A Jászboldogházai Mesevár Óvoda feladatainak ellátása során tervezett ilyen 
jellegű kiadásai 4.477.369.Ft. A kiadásai költséghatékony, megfontolt módon 
készültek. 

 A Jászboldogháza Konyha 2021. évi működését is a költségvetésben külön 
intézményként tervezzük. Dologi kiadásainak összege 25.867.087. Ft. Ilyen 
jellegű kiadásként került betervezésre a nyersanyag beszerzés és az intézmény 
működéséhez szükséges anyagok és szolgáltatások ellenértéke. 
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2. Ellátottak pénzbeli juttatásai – K4: 7.600.000.- Ft 
 A szociális juttatások tekintetében a 2020. évi tény adatok figyelembevételével 

került meghatározásra az idei évi keret, mely fedezetet nyújt a pénzbeli 
átmeneti segélyekre, települési lakásfenntartási támogatásokra, valamint a 
szociális bizottság döntései alapján adható egyéb pénzbeli segélyre. 

3. Egyéb működési célú kiadások – K5      5.475.039.Ft 
a) államháztartáson belülre: 2.115.039- Ft 

 Ide került betervezésre a Jásztelki Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulási 
összege 610.000.- Ft. 

 Jászsági Szociális Társulás 2021 évi tervet hozzájárulás összege 1.155.039.Ft. 
 Ezen a rovaton kell kimutatni a Bursa Hungarica támogatások átadott 

pénzeszközöket is melyre 350.000.Ft-ot terveztünk. 
b) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre –   3.360.000.- Ft 

 Civil szerveteknek az önkormányzat által tervezett támogatás mely tartalmazza 
a civil szervezetek tulajdonában lévő mikrobuszok üzemeltetéséhez való 
önkormányzati támogatás összegét is. 

 Egyéb államháztartáson kívüli szervezetnek adott pénzbeli támogatás 
60 000 Ft 

c) Céltatalék - K5133.919.284.Ft. 
 Céltartalékot tervezünk a 2021-ben megkapott közfoglalkoztatási bér előleg 

támogatások mely 2022 évben kerül felhasználására. 
4. Felhalmozási költségvetési kiadások 

a) Beruházások – K6: 87. 475.426.- Ft 
 Önkormányzati szinten különböző pályázatokból támogatott kis és nagy értékű 

tárgyi eszközök beszerzését, valamint a Jászlátogató központ megépítését és a  
2 db strand kisház építési számlájának kiegyenlítését terveztük be. Részletes 
beruházási kiadásokat a 4.sz. melléklet tartalmazza. 

 Jászboldogházai Mesevár Óvoda intézménynél tárgyi eszköz beszerzésre 
949.142.Ft-ot tervezünk melyre fedezetet az óvoda működésére kapott 
támogatás biztosít. 

 A konyhai intézménynél 381.001 Ft-ot a feladatok ellátásához szükséges nagy 
értékű tárgyi eszköz beszerzési kiadását terveztük be. 

b) Felújítások – K7: 162.065.625.- Ft 
 A pályázatok fejlesztési kiadásaink között a 2021. évre tervezetük a Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések A1 jelű főcsatorna 
kapacitásfejlesztésére 141.474.882.Ft -ot, Orvosi rendelők fejlesztésére 
13.631.997.Ft-ot,belterületi utak felújítására közmunkaprogram keretén belül 
3.299.746.Ft-ot, sporttelep ingatlan felújítás valamint a művelődési ház 
ingatlan felújítási pályázatokhoz 1.389.000 Ft-ot, a tó felújításával kapcsolatban 
átvett 1.000.000.Ft.összegűfelújítási munkálatok kerültek meghatározásra. A 
kiadásokra fedezetet nyújt a 2020. évi maradvány és a 2020. évi pályázati 
támogatások. 
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c) Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre – K8: 136.422 Ft 

 Bölcsőde pályázati támogatás fel nem használt összegének visszafizetési 
kötelezettségét terveztük be ilyen jellegű kiadásként. 

 
 
 

5. Finanszírozási kiadások – K9: 105.300.531- Ft 
a) Rövid lejáratú hitelek törlesztéseK9113:31 000 000.Ft. 

 A folyószámlahitel visszafizetését a megérkezett támogatási összegekből 
tervezzük. 

b) Megelőlegezés visszafizetése -  K914: 3.653.887.Ft 
 A 2020. decemberben kapott államháztartáson belüli megelőlegezések 

visszafizetésének összege. 
c) Központi irányító szervi támogatás - K915: 67.281.564.Ft 

 Az intézményeknek továbbított állami támogatások és azezen felüli, zavartalan 
működéshez szükséges intézményi finanszírozások. 

d) Lekötött bankbetét és a kamat újra lekötése.  K916:  2.628.658.-Ft. 
 

 

A költségvetés egyenleget év közben befolyásolhatja a keletkező plusz bevételek, elnyert 
pályázatok és a felmerülő feladatok kiadásai.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat az Áht. fent említett 
paragrafusának megfelelően a határozati javaslatot, valamint az önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről, és annak végrehajtásáról szóló rendelet-tervezeteket mellékleteivel 
együtt vitassa meg és alkossa meg azok alapján a 2021. évi költségvetési és végrehajtási 
rendeleteit. 

 

Kérem a költségvetés részletes megvitatását és elfogadását. 

Jászboldogháza 2020. február . 

 

Szűcs Lajos 

               polgármester 
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Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének 
3/2021 (02.25.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 
 
 
 

Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdé-
sének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 
bekezdése alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 

 
 

1. § 
 
 
(1) A rendelet hatálya az önkormányzatára és intézményeire terjed ki.  

 
 

2. § 
 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi 

főösszegét 651.900.983 forintban állapítja meg. 
 
 

3. § 
 

(1) Az önkormányzat összevont 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton 
a) működési bevételek 200.204.508.-Ft 

aa) önkormányzat működési támogatási bevételei 106.501.171.-Ft 
ab) támogatásértékű bevételek 44.826.057.-Ft 
ac) közhatalmi bevételek 14.600.000.-Ft 
ad) működési bevételek 34.037.280.-Ft 
ae) átvett pénzeszközök 240.000.-Ft 

b) felhalmozási bevételek 49.016.719.-Ft 
ba) felhalmozási célú támogatások 48.509.619.-Ft 
bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 507.100.-Ft 

c) finanszírozási bevételek 402.679.756.-Ft 
ca) hitel, kölcsön felvétel 31.600.000.-Ft 
cb) pénzmaradvány 297.515.647.-Ft 
cc) központi írányító szervi támogatás 67.281.564.-Ft 
cd) lekötőt betét feloldás 2.628.658.-Ft 
ce) államháztartáson belüli megelőlegezés 3.653.887.-Ft 

 
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből : 

a) a kötelező feladatok bevételei: 468.322.368.-Ft 
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 183.578.615.-Ft 
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4. § 
 

(1)  Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatáro-
zott tételekből állnak, azaz: 

a) működési kiadások 297.059.401- Ft 
aa) személyi jellegű kiadások:  107.162.719.-Ft 
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  13.881.177.-Ft 
ac) dologi és dologi jellegű kiadások:  159.021.182.-Ft 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  7.600.000.-Ft 
ae) egyéb működési célú kiadások: 5.475.039.-Ft 
af) céltartalék 3.919.284.-Ft 

b) felhalmozási költségvetés: 249.677.473.-Ft 
ba) beruházások, 87.475.426.-Ft 
bb) felújítások 162.065.625.-Ft 
bc) Felhalmozási célú támogatás fel nem használt 

 összegének visszafizetése 136.422.-Ft 
 

c) finanszírozási költségvetés: 105.164.109.-Ft 
ca) hitel, kölcsön törlesztés 31.600.000.-Ft 
cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.653.887.-Ft 
cc) központi irányító szervi támogatás folyósítása 67.281.564.-Ft 
cd) Lekötött elhelyezése 2.628.658.-Ft 

 
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai 459.126.701.- Ft, 
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 192.774.282.- Ft,  

 
5.§ 

 
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2021. évi 

költségvetési főösszegét 567.576.466 forintban állapítja meg.” 
 
(2) Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 485.331.064 Ft, 
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 173.388.066 Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft. 

 
(3) Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv kiadásaiból 

a) kötelező feladatok kiadásai:       384.992.733 Ft, 
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:      182.583.733 Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:       0 Ft. 

 
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű el-
látásai: 

a) szociális ellátások 7.600.000.- Ft 
b) szociális társulási hozzájárulás 1.155.000.- Ft 
c) civilszervezet támogatás 3.300.000.- Ft 

 
(5) A költségvetési egyenleg 

a) működési cél szerint -98.165.415 Ft hiány 
b) felhalmozási cél szerint  +98.165.415 - Ft többlet 

6.§ 
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(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde 

költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 45.699.018 forintban állapítja meg.” 
 
(2) A Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde, mint költségvetési szerv bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 45.699.018 Ft 
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft 
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft 

 
(3) A Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde, mint költségvetési szerv kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai: 45.699.018 Ft 
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft 
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft 

 
7.§ 

 
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászboldogháza Konyha költségvetési szerv 2021. évi 
költségvetési főösszegét 38.625.499 forintban állapítja meg.” 
 
(2) A Jászboldogháza Konyha, mint költségvetési szerv bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei: 28.434.950 Ft, 
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10.190.549 Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft. 

 
(3) A Jászboldogháza Konyha, mint költségvetési szerv kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai: 28.434.950 Ft 
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 10.190.549 Ft 
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft 

 
8 § 

 
Költségvetési rendelet mellékletei 

 
(1) Az önkormányzat és intézményeinek kiadási és bevételi főösszeg előirányzatainak kötelező fel-

adatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontása az 1. számú 
melléklet, 

(2) Működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 2. számú melléklet, 

(3) 2021. évi beruházási kiadások részletezését a 4. számú melléklet, 

(4) Felújítási kiadásokat az 5. számú melléklet,  

(5) 2021. évi bevételek és kiadások előirányzatainak felhasználási tervét a 2. számú tájékoztató 
tábla, 

(6) A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként- be-
számítás után a 3. számú tájékoztató tábla, 

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények a 4. számú tájékoztató 
tábla, 

(8) Több éves kihatással járó kötelezettségvállalás az 5. számú tájékoztató tábla, 

(9) Bevételi és kiadási főösszegen belül működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és 
kiadási előirányzatokat cél szerinti bontásban 2021. évre, valamint az azt követő 3 évre címen-
ként a 6. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 
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9. § 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – lét-
szám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –12fő. 
b) Jászboldogházai Mesevár Óvoda intézmény állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő 
c) Jászboldogháza Konyha intézmény állományi létszám –átlaglétszám - 4 fő  

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 22 fő 
 

10. § 
 

(1) Jászboldogháza Községi Önkormányzat fő előirányzatát az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

11. § 
 

(1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék nincs meghatározva, céltartalékot elő-
legként kapott támogatásokra határozza meg. 

 
12. § 

 
 (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. 
 
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezés-

ről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. 
 
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a 

polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 
 
(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és 

döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testület 
 

13. § 
 
E rendelet kihirdetést követő napján lép hatályba. 
 
Kelt: Jászboldogháza 2021.02.24. 

 
P.H. 

 .........................................................   .........................................................  
 Dr. Dinai Zoltán  Szűcs Lajos 
  jegyző  polgármester 

 
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
Kelt: Jászboldogháza, 2021.02.25. 

 
P.H. 

 
  .......................................................  
 Dr. Dinai Zoltán 
 jegyző 


