
Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény            
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet a helyi önkormányzatok         
költségvetésének tervezésével kapcsolatos szabályokat rögzíti, - s ennek megfelelően folyt a           
2021. évi költségvetés tervezési munkája, természetesen a veszélyhelyzet        
következményeként hozott kormányzati döntések folyamatos figyelemmel kísérése mellett. A         
jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja          
be a képviselő-testületnek. 

A költségvetési rendelet alapját képezi Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről          
szóló 2020. évi XC. törvény, de jelentős problémát okozott a tervezés során, hogy a              
kapcsolódó jogszabályi változásokon túl a világjárvány miatt a gazdasági visszaesés          
következményeként csökkenő forrásokkal kellett számolnunk. A költségvetési egyensúly        
megteremtése érdekében a kiadások csökkentésére és egyes fejlesztési feladatok zárolására          
kényszerültünk, mivel a Kormány vitatható döntései értelmében a bevételeinket nem          
növelhetjük. 

Továbbra is hatályban van módosításokkal a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló          
2011. évi CXCIV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 353/2011. (XII. 30.)           
kormányrendelet. 

Az Önkormányzat költségvetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően működési és         
felhalmozási megbontásban készült el az ésszerű és óvatos gazdálkodás követelményének          
figyelembevételével, mivel a veszélyhelyzet feloldásának időpontját nem lehet tudni. 

A költségvetés tartalmát az államháztartási törvény és annak végrehajtásáról szóló          
kormányrendelet, valamint a helyi igények alakítják ki, s ezek alapján az alábbiakat            
tartalmazza: 

- az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, kiemelt előirányzatok,          
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, államigazgatási feladatok a          
tervezetben nem szerepelnek, 

- az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint          
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok,         
önként vállalt feladatok szerinti bontásban, 

- a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, 

- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési          
maradványának igénybevételét, 



- a költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására           
szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti          
tagolásban, 

- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország          
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 68. § (4) bekezdése szerinti            
értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint         
az esetleges felhatalmazásokat, 

- a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepelnek az évközi többletigények, valamint          
az elmaradt bevételek pótlására különféle céltartalékok, melyek kizárólag a működési          
költségvetésben tervezhetők, 

- az Önkormányzat 2021. évi Európai Uniós támogatási programjait, 

- az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési            
kötelezettségének alakulását a hitel futamidejének végéig.  

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni  

- az Önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a helyi önkormányzat            
általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi         
költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós         
forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,  

- az Önkormányzat kiadásait, így különösen az Önkormányzat nevében végzett beruházások,           
felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, az Önkormányzat által a lakosságnak         
juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, elkülönítetten az európai         
uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,        
valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.  

A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő átmeneti időszakban a 413/2020. (XII.17.)          
XI.ÖK Polgármesteri határozat alapján teljesített bevételek és kiadások beépültek a          
költségvetés tervszámaiba. Az Önkormányzatot megillető bevételek beszedése folyamatosan        
megtörtént és történik jelenleg is, a kiadások teljesítésére az előző évi kiadási            
előirányzatokon belül, időarányos előirányzat 80 %-áig  került sor. 

KIADÁSOK - BEVÉTELEK  

A rendelet 1. és 2 melléklete az önkormányzat, az önkormányzat irányítása alá tartozó             
költségvetési szerveknél tervezett kiadások és bevételek összesített előirányzatait tartalmazza. 

2021-ben összevont önkormányzati szinten 25 710 091 711 Ft költségvetési bevétel várható,            
ez került betervezésre. A tervezett 2020. évi költségvetési maradvány 2 409 323 213 Ft-os              



összegének java része áthúzódó kiadásainkat fedezi, csupán 530 millió Ft szabad maradvány            
betervezését prognosztizálhattuk. A zárszámadás során tudjuk pontosítani ennek összegét.  

A bevételek további növelése érdekében javaslatot teszünk 1 667 500 000 Ft            
ingatlanértékesítésből származó bevételre, melynek teljesítése függ a piaci igényektől és a           
fizetőképes kereslettől, ezért ezzel azonos összegű fejlesztési feladat zárolására is javaslatot           
teszünk, melynek feloldására az értékesítési bevételek tényleges teljesítésétől függően         
kerülhet sor. 

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem             
tervezhető. Működési hiánnyal - az előző évekhez hasonlóan - ebben az évben sem             
számolunk. 

Tervezett felújítási és beruházási feladatainkat tételesen a 3. és 4. mellékletek tartalmazzák,            
melyben jelöltük a zárolt feladatokat és azok előirányzatát is. Felújításokra összesen 1 208             
000 000 Ft-ot terveztünk, melyből 689 000 000 Ft előirányzat zárolására kényszerülünk. 

Beruházási kiadásokra 3 402 467 574 Ft-ot terveztünk, melyből 874 000 000 Ft-nyi             
előirányzatot kell zárolnunk. Elsősorban a támogatással megvalósuló fejlesztések        
megvalósítására lesz lehetőség, amennyiben a bevételek nem a tervezettnek megfelelően          
folynak be.  

Az Önkormányzati tervezett kiadásokat és bevételeket az 5. melléklet tartalmazza. Ezen           
előirányzatok esetében is csökkentéseket kellett végrehajtani, hogy az önkormányzat kötelező          
feladatait intézményi szinteken is a meglévő személyi állománnyal, az előző évihez közel            
egyező jövedelem szinteken tudjuk ellátni és ne kelljen csoportos létszámleépítést          
alkalmaznunk. 

A kiadások csökkentése érdekében, az önkormányzat személyi juttatás előirányzatában         
tervezett polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok juttatásainak       
csökkentésére is javaslatot teszünk: 

● alpolgármesterek illetményének 10%-os csökkentésére 2021. február 1-től; 
● képviselők és bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjának 10%-os csökkentésére        

2021. február 1-től; 
● polgármester illetve alpolgármesteri jutalomazásának megszüntetésére 2021. évre;  
● polgármester illetve alpolgármesteri cafeteria juttatás megszüntetésére a 2021. évre. 

A személyi juttatásokat különböző feladatokhoz kapcsolódóan terveztük meg, köztük         
hatályos rendeletek alapján adható juttatásokat, korábbi években elindított programok         
folytatását, valamint pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatásokat. Intézményi cafetériát        
bruttó 100 000 Ft/fő/év terveztünk, azonban a köztisztviselők személyi juttatások          



előirányzataiba nem került beépítésre cafetéria juttatás, azonban 1 havi illetménynek          
megfelelő jutalom igen. 

A járulékok előirányzata a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került betervezésre, a          
munkaadót terhelő járulékok, a szociális hozzájárulás mértéke nem változott, 2021-ben 15,5           
%. 

A dologi kiadások előirányzatai tartalmazzák a leadott igényeket csökkentve a          
városüzemeltetési, vagyongazdálkodási, parkolási, szociális, egészségügyi, kulturális, sport,       
környezetvédelmi, egyéb üzemeltetési, feladataink fedezetét a rendelkezésre álló források         
mértékéig, és itt kerültek tervezésre a különféle pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások is.            
Az Önkormányzat dologi kiadásait az 5. melléklet részletesen tartalmazza.  

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások előirányzatának kialakításánál figyelembe        
vettük az elmúlt évben kezdődött és ez évben is bizonytalan ideig folytatódó járványügyi             
helyzet hatásait.  

Szolidaritási hozzájárulás címén 1 837 539 655 Ft-ot kellett betervezni, az előző évben             
befizetett összeg több mint négyszeresét. 

A működési célú támogatások előirányzatait államháztartáson belüli és kívüli         
csoportosításban terveztük meg a jogszabályi előírásnak megfelelően. Ez utóbbiban olyan          
előirányzatok tervezésére is sor került, melyek alapját köznevelési együttműködési         
megállapodások képezik. Közművelődési célú támogatások nyújtására nem jutott fedezet. 

Az államháztartáson belüli működési támogatásokat az Önkormányzat rendvédelmi szervek,         
helyi nemzetiségi önkormányzatok részére, valamint ösztöndíjak céljára csökkentett        
összegben nyújtja. Itt kell megtervezni az egyes pályázatokon belül elszámolható bérjellegű           
kifizetések átadását a Polgármesteri Hivatal részére. 

Működési célú pénzeszközt államháztartáson kívülre társasházaknak, sportszervezeteknek,       
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak, civil szervezeteknek, egyházaknak és        
alapítványoknak tervezünk átadni az 5. melléklet 7. pontjában részletezettek szerint. 

Céltartalékra összesen 2 279 716 130 Ft került tervezésre, melynek részletezését a 6.             
melléklet tartalmazza. Itt került betervezésre a zárolt kiadások céltartaléka.  

A 3. és 4. mellékletben foglalt feladatokon túl felhalmozási kiadásnak minősülnek a            
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre és kívülre, a kölcsönök         
nyújtása és törlesztése. 

Felhalmozási célú támogatásként terveztünk államháztartáson belülre 30 500 000 Ft-ot előző           
évekről áthúzódó kiadásként, míg államháztartáson kívülre 261 400 000 Ft-ot. 



Az OTP-től felvett 2 495 000 E Ft kölcsönből és a Takarékszövetkezettől felvett 1 000 000                
E Ft törlesztést kellett tervezni, a várható kamat fizetési kötelezettségünk 2021-ben várhatóan            
(BUBOR-tól függően) 49 006 990 Ft lesz. 

Az Önkormányzat működési bevételei - az intézmények működési költségvetési bevételei          
nélkül -  várhatóan 22 658 546 956 Ft lesz. 

A központi költségvetésből összesen 6 304 770 765 Ft működési támogatást várhatunk,            
melyből az önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása 6 277           
770 765 Ft. A Budapesti Vonósok működésükre ebben az évben is   27 000 000 Ft-ot kapnak. 

Közhatalmi bevételek között csak helyi adók bevétele került megtervezésre tekintettel arra,           
hogy a megosztott gépjárműadó bevételből már nem részesedünk, és nem is mi szedjük be.  

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek          
2021. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet véleményezésére a költségvetés        
elfogadásának időpontjáig már sor kerül. A január 7-én megkapott tervezet szerint előző évi             
10 835 486 000 Ft-os eredeti előirányzathoz képest jelentősen, várhatóan 2 186 975 000              
Ft-tal kapunk kevesebbet.  

Működési bevételek tervezett előirányzata is csökken valamelyest az előző évihez képest, 2            
586 392 907 Ft, mely tartalmazza a lakás- és nem lakás célú helyiségek bérleti díjait és                
üzemeltetési bevételeit, földterületek haszonbérleti díjait, a parkolási bevételeket (Kormány         
döntése értelmében jelenleg nem kell fizetni), a közterület-hasznosítási bevételeket,         
vagyonkezelési bevételeket, kiszámlázott áfa bevételt, kamatbevételt, a továbbszámlázott        
bevételeket és ez évtől a reklámcélú közterület hasznosítás bevételeit is.  

Államháztartáson kívülről működési célra 320 512 284 Ft átvételét tervezzük          
kezességvállalásból származó visszatérülések és pályázati támogatások jogcímén.  

Felhalmozási bevételként realizálhatjuk ingatlan értékesítésből származó 1 667 500 000 Ft           
összegben bevételeinket, melynek teljesüléséhez a zárolt kiadási előirányzatok feloldását         
kötjük. 

14 010 000 Ft visszatérülésre számítunk a korábban nyújtott támogatási kölcsönök           
visszatérüléséből, mely fejlesztési feladatainkat finanszírozza.  

A költségvetés néhány kiemelt előirányzatának feladatonkénti felosztását a 6. melléklet          
rögzíti, s ebben kerültek meghatározásra azok a célok is, melyekre tartalékot célszerű            
képezni. Ez a melléklet tartalmazza a városüzemeltetési, vagyongazdálkodási feladatok         
dologi kiadásai részletezését, a köznevelési megállapodások alapján tervezett        
pénzeszközátadásokat, támogatásokat. 

Céltartalékok között tervezésre kerültek: 



-  a gazdálkodási céltartalék,  mely az évközi zavartalan működést szolgálja, 

- a normatíva visszafizetési kötelezettség tartaléka, mely felhasználása elsősorban         
feladatmutatók csökkenéséből adódhat, 

- a pályázati céltartalék pályázatok előkészítésére, önrészének biztosítására, illetve a fel nem            
használt részek visszafizetésére, 

-  céltartalék a nyári napközis tábor pedagógusainak finanszírozására, 

- a minimálbér és a garantált bérminimum emelés becsült fedezetére, tekintettel arra, hogy             
ezen kérdésekben a költségvetés előkészítés időszakában nem született egyezség, 

- Újbudai Szakkollégiumok működésére és fejlesztésére biztosított keretösszeg, 

-  támogatások céltartaléka, 

-  intézmények eszközbeszerzésének céltartaléka, 

-  Aktív Időskor pályázat 2021. évi fenntartási szakaszának céltartaléka, 

- veszélyhelyzeti és járványügyi feladatok céltartaléka, 

- kulturális feladatok céltartaléka,  

- és a már fentebb részletesen is kifejtett zárolt kiadások céltartaléka. 

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül a Polgármesteri Hivatal bevételi           
és kiadási előirányzatai között a Hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos          
költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat terveztük. (7. melléklet) A személyi          
juttatás előirányzatát az eddig elfogadott 56 000 Ft köztisztviselői illetményalap megtartása           
mellett csökkentettük. Csökkentettük a Hivatal létszámát 12 fővel, illetve ebben az évben            
cafetéria juttatást nem terveztünk, de több egyéb kisebb összegű csökkentést is           
végrehajtottunk, s így az előző évi eredeti előirányzathoz képest 418 031 365 Ft-tal kevesebb              
előirányzatot terveztünk. Ennek következtében a járulékok is csökkentek 94 092 282 Ft-tal. 

Az önkormányzat irányítása alá tartozó 14 költségvetési szerv, intézmény költségvetése a 8.            
mellékletben került kimunkálásra intézményenként.  

A kiadások között a személyi juttatások előirányzatának kialakításánál igyekeztünk az előző           
évben kialakított juttatásokat megtartani: az újbudai pótlékot továbbra is megtartottuk,          
azonban a cafetéria juttatást felére kellett csökkentenünk. Fedezetet biztosítunk a Szent           
Kristóf Szakrendelő támogatási előirányzatában az újbudai egészségügyi pótlék előző évvel          
azonos összegű kifizetésére. 



Az elmúlt évekhez hasonlóan betervezésre került bankszámla-hozzájárulás címén az         
engedélyezett létszám figyelembevételével 1.000,- Ft/hó/fő juttatás, melynek tervezésére a         
jogszabály továbbra is lehetőséget biztosít. 

Az intézményeknél a dologi kiadásokat a 2020. évi várható teljesítések figyelembevételével           
alakítottuk ki, csökkentve azt 10 %-kal.  

Az összevont önkormányzati adatok alapján a rendelet 9. mellékletében mérlegszerűen          
bemutatott működési bevételeknek és működési kiadásoknak, valamint a felhalmozási         
bevételeknek és kiadásoknak is negatív egyenlege van, ezt egyenlíti ki a betervezett            
költségvetési maradvány, illetve az ingatlanértékesítésből származó tervezett bevételek.  

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát külön         
melléklet is összefoglalja. (10. melléklet) 

Az államháztartási törvény előírása szerint tájékoztató jelleggel kell bemutatni – az           
előterjesztés mellékleteként – az Önkormányzat költségvetési mérlegét (előterjesztés 1.         
melléklet), előirányzat- felhasználási ütemtervét (előterjesztés 2.-3. melléklet), a több éves          
kihatással járó kötelezettségeket (előterjesztés 4. melléklet). 

2021-re is el kell készíteni az Önkormányzat középtávú – tárgyév és tárgyévet követő három              
év – tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, amitől eltérni csak a külső            
gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása         
esetén lehet, s az esetleges eltérést indokolni kell. Ennek megfelelően elkészült az            
előterjesztés 5. melléklete, mely szerint változtak az előirányzatok a tavalyi          
prognosztizációhoz képest:  

Bevételek : 

- az előrejelzetthez képest a gépjárműadó bevétel megszűnése, az iparűzési adó            
jogszabályváltozás és várhatóan a járvány miatti csökkenése eredményeként - más bevételek           
emelkedése mellett is az előrejelzetthez képest kevesebb működési bevétel várható, 

- a finanszírozási bevételeknél az eltérést a következő évre áthúzódó nagyobb maradvány            
összege okozza, 

- a működési bevételcsökkenés ellentételezésére a felhalmozási bevételek az előrejelzett          
mértéktől nagyobb összegben kerültek tervezésre az egyensúly megteremtése érdekében. 

Kiadások : 

- a működési kiadások lényegesen csökkentek, az eltérést, az emelkedést a szolidaritási             
hozzájárulás összegének jelentős emelkedése eredményezte, 



- felhalmozási kiadások az előrejelzéshez képest a központi költségvetési támogatásból           
megvalósuló nagy összegű egészségügyi beruházás miatt növekedtek, 

- finanszírozási kiadások eltérését az indokolja, hogy az előrejelzés nem tartalmazta az             
állami támogatás előlegét. 

Összességében az eltéréseket az önkormányzatok finanszírozásában bekövetkező változások,        
az önkormányzatok bevételeit érintő jogszabályváltozások, illetve a koronavírus-járvány        
miatti gazdálkodási környezetben bekövetkezett változások eredményezték. 

Tájékoztató jelleggel kell bemutatni továbbá az Önkormányzat által nyújtott közvetett          
támogatásokat (előterjesztés 6. melléklet). 

 Költségvetéshez kapcsolódó döntések 

Az Áht. 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat határozatban állapítja meg Magyarország            
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1)             
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, és a Gst.           
45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak           
szerinti saját bevételeit, tárgyévi és a tárgyévet követő 3 évi bontásban.  

Budapest, 2021. január 16. 

 

dr. László Imre 

      

 

 

   

 

    

      

 



 

         

 

         

  

      

 

 

      


