
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat  
Képviselő-testületének  

 
2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1 
 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete 
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. A rendelet hatálya 
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Budapest Főváros XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az 
Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított 
költségvetési szervekre, ideértve Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei 
Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) is. 
 

2. A költségvetés főösszegeinek meghatározása 
2. § (1)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi  
a) költségvetési bevételeit        19 442 804 101 forintban,  
b) költségvetési kiadásait        22 561 187 275 forintban,  
c) költségvetési egyenlegét                 (-) 3 118 383 174 forintban, 
amelyből 

ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét                            28 571 277 forintban, 
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét      (-) 3 146 954 451 forintban, 

d) finanszírozási bevételeit          3 553 024 761 forintban, 
e) finanszírozási kiadásait             434 641 587 forintban, 
f) finanszírozási többletét          3 118 383 174 forintban 
állapítja meg. 
 
 (2)3 A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei  
a) bevételi főösszegét        22 995 828 862 forintban,  
b) kiadási főösszegét         22 995 828 862 forintban  
állapítja meg. 
 
(3)4 Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása az államháztartáson belüli 
megelőlegezéseken, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén kívül 
3 059 820 620 forint összegű 2019. évi maradvány igénybevételével történik. 
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(4)5 A 2020. évi tartalékok összegei: 
 a) általános tartalék               130 816 309 Ft 
 b) céltartalékok                273 303 150 Ft. 
 
 
(5) Az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítására az Önkormányzat által megkötött, 
mindenkori hatályos, éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződés szolgál. 
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben említett éven belüli 
lejáratú folyószámlahitel-szerződéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására. 
 
 

3. A költségvetési rendelet tartalma  
3. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) és (3) 
bekezdésében és a 24. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az Önkormányzat költségvetése a 
4. § szerinti tagolásban épül fel.  
 
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési 
szervek költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek, felhalmozási bevételek és 
finanszírozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és 
államigazgatási feladatok szerint a rendelet 1. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.  
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 
költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások és finanszírozási 
kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási 
feladatok szerint a rendelet 2. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg. 
(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások 
egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 
rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá. 
(4) A Képviselő-testület az általános tartalékot, valamint a működési céltartalékokat (Humán 
céltartalékok külön részletezve), és felhalmozási céltartalékokat a rendelet 4. mellékletében foglaltak 
szerint fogadja el. 
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos 
működési és felhalmozási kiadásainak főösszegeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. 
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként és 
feladatonként részletezve a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. 
(7) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként a rendelet 7. 
melléklete szerint hagyja jóvá. 
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat a 
rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. 
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatásokat a 
rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. 
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési 
bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban a rendelet 10. mellékletében állapítja meg. 
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási 
előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 
a rendelet 11. mellékletében állapítja meg. 
(12) A Képviselő-testület a 2020. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről 
készített előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el. 

                                                 
5 Módosította a 8/2021. (III.17.) rendelet, hatályos: 2021. március 18-tól 
45/2020. (XII.14.) sz. rendelet, hatályos: 2020. december 15-től 
27/2020. (IX.29.) sz. rendelet, hatályos: 2020. szeptember 29., 10.00 óra 
23/2020. (VII.06.) sz. rendelet, hatályos: 2020. július 6., 14.00 órától 



(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeit a rendelet 13. mellékletében állapítja meg. 
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit a rendelet 14. 
melléklete szerint fogadja el. 
(15)  A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el. 
(16) A Képviselő-testület a hazai és Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 
programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg. 
(17) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként elkülönítve  a 
rendelet 17. melléklete szerint fogadja el. 
 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 
5. § A 2020. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8.§ (2) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé. 
 
6. § Az Önkormányzatnak a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá 
önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn. 
 
7. § (1) A Képviselő-testület e rendeletben  
a) nem számszerűsíthető, vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetéül általános tartalékot, 
valamint 
b) elkülönített céltartalékokat 
hoz létre.  
(2) Az elkülönített céltartalékok jóváhagyott előirányzatainak felhasználását a polgármester év 
közben időszakosan korlátozhatja, vagy saját rendelkezésébe vonhatja. 
 
8. § A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonja automatikusan 
maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett 
bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.  
 
9. § (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményei a tervezettet meghaladó többletbevételüket az 
irányító szerv előzetes engedélyével, annak hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után 
használhatják fel. 
(2) A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek 
kiemelt előirányzat eredeti, illetve módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.  
(3) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, 
átcsoportosítása során az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. § 
(3) bekezdésének, valamint az Ávr. 42. §-ának, 34/A. §-ának, 34/B. §-ának, és a 36. § (1)-(3) 
bekezdésének előírásait kell figyelembe venniük. 
(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési 
előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi 
intézkedéssel dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel. 
(5) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek jóváhagyott kiadási előirányzatát év közben a 
polgármester – a feladatellátás és a kötelezettségvállalásból, valamint jogszabályból eredő 
kötelezettségek teljesítésének veszélyeztetése nélkül – zárolhatja. A zárolás feloldásáról, a zárolt 
kiadási előirányzatok felhasználásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt. 
(6) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70. § (2) bekezdés a) pontjára 
figyelemmel az Önkormányzat fenntartásában lévő 
a)6 - 
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b) közművelődési intézmény vezetőjének a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (IX.20) 
Korm. rendelet 3. melléklete alapján  
c) szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetőjének a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 4. 
melléklete alapján 
d) Gazdasági Ellátó Szolgálat igazgatója 
 vezetői pótlékának mértéke havonta 90.000,-forint. 
(7) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek intézményvezetői, valamint az Önkormányzat 
költségvetési intézményei által foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott a fizetési számlájához 
kapcsolódóan havonta 1.000,- forint bankszámla-hozzájárulásban részesül, melynek kifizetésére 
tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig – amennyiben a jogviszony év közben szűnik 
meg, a jogviszony megszűnésekor, időarányosan – bankszámlára történő átutalással kerül sor. 
 
10. § (1) A fejlesztések, felújítások finanszírozását a tényleges bevételi teljesítések arányában kell 
megvalósítani.  
(2) Az Önkormányzat intézményei a 2019. évi maradványt az Önkormányzat 2019. évi zárszámadási 
rendeletének elfogadása után, e rendelet módosítása útján használhatják fel. 

 
11. § Az Önkormányzat költségvetési intézményei kezességet nem vállalhatnak, és hitelt nem 
vehetnek fel. Pénzeszközeiket betétként csak a számlavezető pénzintézetnél köthetik le, ha azzal nem 
veszélyeztetik esedékes kiadásaik teljesítését. 
 
12. § A Képviselő-testület saját hatáskörben megtartja az egy évet meghaladó futamidejű hitel 
felvételére, valamint a kötvény kibocsátására vonatkozó döntési jogát azzal, hogy e tekintetben a Gst.-
ben meghatározott eljárási rend szerint jár el.  
 
13. § Az általános tartalék felhasználásáról 50 millió forintos értékhatárig a polgármester, e felett a 
Képviselő-testület jogosult dönteni. Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester tájékoztatja 
a Képviselő-testületet. 
 
14. § (1) 7  A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának biztosítása 
érdekében az Áht. 34. § (2) bekezdése, 35. §-a, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján 
előirányzat átcsoportosításra és előirányzat módosításra felhatalmazást ad a polgármester számára a 
(2)-(7) bekezdésben foglaltak szerint.  
(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot biztosít a polgármesternek. Az átruházott jogkör az 
Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények esetében egy-egy alkalommal a 
költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig, de legfeljebb 50 millió forint értékhatárig, egy 
gazdálkodási év során maximálisan 400 millió forint erejéig terjedhet. 
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az általános tartalék többletbevételekből 
történő emelésére, egy gazdálkodási év során legfeljebb 300 millió forint értékhatárig. 
(4) Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pestszentimrei Közösségi Ház és a Kondor 
Béla Közösségi Ház és Intézményei beolvadással egyesül, akkor a Képviselő-testület felhatalmazást 
ad a polgármester számára a beolvadás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetésének időpontját 
követően a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei költségvetési bevételi és kiadási 
előirányzatainak – a jogszabályi határidőn belül történő – megállapítására a vonatkozó 
átcsoportosítások végrehajtásával. 
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(5) A polgármester az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás, átcsoportosítás, 
valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások során az Áht., valamint az Ávr. 
rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. §-ában és 35. §-ában foglaltakat, valamint az Ávr. ezen 
szakaszokhoz kapcsolódó előírásait köteles betartani.  
(6) 8  A polgármester előirányzat átcsoportosítási joga kizárólag a (2)-(4) bekezdésben és a (7) 
bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, melyekről a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. 
(7) 9  Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzati fenntartású óvodai 
intézményhálózat 2020. augusztus 1. napjától átszervezésre kerül, akkor a Képviselő-testület 
felhatalmazást ad a polgármester számára az átalakítás törzskönyvi nyilvántartásban történő 
átvezetésének időpontját követően az intézményhálózat költségvetési bevételi és kiadási 
előirányzatainak – a jogszabályi határidőn belül történő – megállapítására a vonatkozó 
átcsoportosítások végrehajtásával, valamint az esetleges intézményi létszámadatok módosítására. 
 
15. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
tv. alapján cafeteria juttatásban részesülnek. A cafeteria juttatást a közszolgálati tisztviselők részére 
adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 
szabályozza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó cafeteria elemeket a Polgármesteri 
Hivatal Közszolgálati Szabályzatában kell szabályozni.  
 
16. § (1) A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 52.650,- forint. Az érettségi 
végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20 %, a felsőfokú iskolai végzettségű 
köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 35 %.  
(2) A Polgármesteri Hivatalnál az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat 
meghatározó illetményalap összeg 52.650,- forint. 
(3) A polgármester, az alpolgármesterek, a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott valamennyi 
köztisztviselő, önkormányzati főtanácsadó, ügykezelő, valamint munkavállaló a fizetési számlájához 
kapcsolódóan havonta 1.000,- forint bankszámla-hozzájárulásban részesül, melynek kifizetésére 
tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig – amennyiben a jogviszony év közben szűnik 
meg, a jogviszony megszűnésekor, időarányosan – bankszámlára történő átutalással kerül sor. 
 
17. § A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A 
költségvetés végrehajtása során az Önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó 
feladatai elsőbbséget élveznek. 

5. Záró rendelkezések 
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi gazdálkodás 
során kell alkalmazni.  
   
B u d a p e s t,  2020. február 27. 
 
 

 
dr. Ronyecz Róbert Szaniszló Sándor 

jegyző polgármester 
 
 

Általános indokolás 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében alkotja meg 
a 2020. évi költségvetési rendeletét. 
A rendelet és mellékletei az Áht., valamint az Ávr. előírásainak megfelelően kerültek összeállításra. 
                                                 
8 Módosította a 27/2020. (IX.29.) sz. rendelet, hatályos: 2020. szeptember 29., 10.00 óra 
9 Beiktatta a 23/2020. (VII.06.) sz. rendelet, hatályos: 2020. július 6., 14.00 órától 



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elvégzett 
hatásvizsgálat szerint a rendelet megalkotása szükséges az államháztartási szabályoknak történő 
megfelelőség érdekében. 
Társadalmi hatása abban áll, hogy a költségvetési rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, 
átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a 
tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. 
Gazdasági és költségvetési hatása abban áll, hogy a rendelet meghatározza az önkormányzat éves 
bevételi és kiadási előirányzatait.  
A rendeletalkotásnak környezeti és egészségügyi következménye nincs. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll. 
A költségvetési rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a 
írja elő. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a rendelkezik.  
A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 

 
Részletes indokolás 

1. §-hoz: Az 1.§ határozza meg a rendelet hatályát, melynek értelmében a költségvetési rendeletben 
foglaltakat a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra, az Önkormányzat 
tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési 
szervekre - ide értve a Polgármesteri Hivatalt is - kell alkalmazni. 
2. § - 4. §-hoz: A rendelet 2-4. §-ai és a hozzá kapcsolódó mellékletek a költségvetési bevételi és 
kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. A 2. § rögzíti az Önkormányzat 2020. 
évi költségvetési bevételi, kiadási főösszegét. A 3. § a rendelet tagolását határozza meg. A 4. § a 
rendelet mellékleteiről rendelkezik. 
5. § - 17. §-hoz: A rendelet negyedik alcíme, az 5-17. §-ok Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2020. évi költségvetése végrehajtásának szabályait 
rögzítik.    
A rendelet 5. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzat a 2020. évi költségvetési évben nem 
tervezi a Gst. 8. § (2) bekezdés hatálya alá eső kötelezettségek vállalását. 
A rendelet 6. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzatnak nincsen olyan kötelezettsége, amely a 
Gst. 8. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozna. 
A rendelet 7. §-a az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően az általános tartalék és a 
céltartalékok képzéséről, illetve felhasználásáról külön rendelkezik.  
Fontos garanciális szabályként rögzíti a rendelet 8. §-a azt, hogy az intézmények felelősek a tervezett 
bevétel teljesüléséért. Ha a tervezett bevételnél kevesebb bevétel realizálódik az adott intézménynél, 
erre hivatkozással nem lehet a költségvetési támogatást növelni. Ebben az esetben a kiadási 
előirányzatokat is a bevételeknek megfelelően arányosan kell csökkenteni. 
A 9. §-ban előírtak szerint többletbevétel esetén az Ávr. 35. § (1) bekezdésében foglaltakat kell 
alkalmazni, mely szerint a költségvetési szerv a tervezettet meghaladó többletbevételét az irányító 
szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. 
A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek 
kiemelt előirányzat eredeti, illetve módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg. 
A költségvetési szerveknél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzatának, 
valamint az Önkormányzat költségvetési intézményei jóváhagyott kiadási előirányzatának – 
rendeletben meghatározott feltételek esetén történő – év közbeni zárolásáról rendelkezik, melynek 
feloldásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt. 
Meghatározza az Önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmények, közművelődési 
intézmények, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények intézményvezetőinek, 
valamint a Gazdasági Ellátó Szolgálat igazgatójának megállapítandó vezetői pótlék mértékét, 



valamint az intézményvezetők és az Önkormányzat költségvetési intézményei által foglalkoztatott 
közalkalmazottak fizetési számlájukhoz kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás havi mértékét. 
A 10. § a fejlesztések, felújítások finanszírozását a bevételi teljesítéseknek megfelelően teszi lehetővé, 
megteremtve ezzel a beruházások tervezett ütemű megvalósításának pénzügyi feltételeit.  
 
Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha 
annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. A 2019. évi maradvány felhasználást 
oly módon rögzíti az Önkormányzat intézményei vonatkozásában, hogy arra csak rendelet módosítás 
keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor. 
A rendelet 11. §-a az Önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetéssel kapcsolatos 
hatáskörét szabályozza. Fontos előírás, hogy az Önkormányzat költségvetési intézményei saját 
jogkörükben eljárva hitelt nem vehetnek fel, és kezességet nem vállalhatnak. Ez a szabály elősegíti 
az átlátható gazdálkodás megteremtését, illetve biztosítja az intézmények kiszámítható működését.  
A költségvetési intézmények vonatkozásában megtiltja a kezességvállalást és csak abban az esetben 
engedélyezi az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, ha az nem veszélyezteti az intézmény 
esedékes kiadásainak teljesítését. 
A 12. § a hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket szabályozza. 
A 13. § az általános tartalék felhasználásáról rendelkezik. 
A 14. § az Áht.  34. § (2) bekezdésében, 35. §-ában, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében 
meghatározottak szerint a polgármesternek előirányzat átcsoportosítási és előirányzat módosítási 
jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában beszámolási 
kötelezettséget ír elő a Képviselő-testület felé. 
A 15. § a köztisztviselőket megillető további juttatásokra tesz utalást. 
A 16. § a köztisztviselők illetményalapjának összegét, az érettségi végzettségű köztisztviselők és a 
felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét, valamint az 
illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összegét 
határozza meg a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
58. § (6) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján. 
Továbbá meghatározza a fizetési számlákhoz kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás havi mértékét. 
A 17. § rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a 
polgármester a felelős. 
 
18. § -hoz: A rendelet ötödik alcíme a záró rendelkezéseket tartalmazza. 
A 18. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. 
§ (1) bekezdése értelmében a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a 
jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. 
 
B u d a p e s t, 2020. február 27. 
 
 

 dr. Ronyecz Róbert Szaniszló Sándor 
jegyző polgármester 

 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2020. március 3. 
 
 
 
 
A rendelet melléklete  ER-08-21_2020ktsgv_melléklet 


































































































































