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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTERÉNEK 

 

/2022. (II..) 

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
Marcali Város Önkormányzatának 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. § 

 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17) önkormányzati rendelet  

(a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi 

költségvetését  

 

4.887.878 ezer Ft tárgyévi bevétellel, 

4.887.878 ezer Ft tárgyévi kiadással 

 

állapítja meg. 

 

Ezen belül: 

a) a működési célú bevételt 2.987.210e Ft-ban 

ebből: 

aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást  23.309e Ft-ban 

ab) az előző évi költségvetési maradványt 180.855e Ft-ban 

 

b) a működési célú kiadásokat 2.798.044e Ft-ban 

ebből: 

ba) a személyi juttatások kiadásait 612.479e Ft-ban 

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 94.227e Ft-ban 

bc) a dologi kiadásokat 770.296e Ft-ban 

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 23.500e Ft-ban 

be) az általános tartalékot 500e Ft-ban 

bf) a céltartalékot 39.768e Ft-ban 

 

c) a hitelműveleteket: 

ca) a folyószámlahitel felvételt 250.000e Ft-ban 

cb) a folyószámlahitel törlesztést 250.000e Ft-ban 

 

d) a felhalmozási célú bevételt 1.900.668e Ft-ban 

ebből: 
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da) az előző évi költségvetési maradványt 1.476.445e Ft-ban 

   

e) a felhalmozási célú kiadást 2.089.834e Ft-ban 

ebből: 

ea) a beruházások, felújítások összegét 2.052.176e Ft-ban 

eb az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 7.658e Ft-ban 

 

f) a hitelműveleteket: 

fa) a fejlesztési hitel felvételt                                                        214.034e Ft-ban 

fb) a fejlesztési hitel törlesztést                                                       30.000e Ft-ba  

  

állapítja meg.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát  

 

39.768 ezer Ft összegben a 

 

14.  mellékletben felsorolt célokra állapítja meg” 

 

3. § 

 

A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 10.; 11.; 12.; 13.;15.; és 19. melléklete helyébe az 

1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 11.; és 12. melléklet lép.  

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén  

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 



Marcali Város Önkormányzatának 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 17.)  

önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

/2022. (II..) önkormányzati rendeletének 

 

 

I N D O K O L Á S A  

 

A Képviselő-testület az 1/2021. (II.17.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források 

és a kiadások összege az év során megváltozott. 

 

1. Rendelet bevételi fő összege 25.608/e Ft-tal nő, a kiadási fő összeg azonos összegű növekedése mellett.  

 

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak 

szükségessé 25.608/e Ft összegben. 

 

- Önkormányzatok működési támogatása nő 

/ szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, valamint kulturális feladat / 

- Felhalmozási célú támogatás csökken 

- Felhalmozási célú bevétel nő 

-Működési célú támogatás nő 

-Felhalmozás célú átvett pénzeszköz nő 

/ EKF pályázati támogatás/ 

-Működési célú átvett pénz nő 

-Áh.belüli megelőlegezés nő 

-Közhatalmi bevétel nő 

-Működési bevétel csökken 

-Dologi kiadás csökken 

-Egyéb működési célú kiadás nő 

-Irányítószervi finanszírozás nő 

   52.475/e Ft 

 

  44.440/e Ft   

  44.020/e Ft 

  20.500/e Ft 

  23.160/e Ft 

 

    8.000/e Ft 

  41.925/e Ft 

   2.500/e Ft 

122.532/e Ft 

   1.364/e Ft 

 39.637/e Ft       

 21.177/e Ft 

-Beruházások, felfújások kiadása csökken 

/ egyéb átcsoportosítások/ 

-Felhalmozási célú támogatás áh. belülre nő 

/pályázati támogatás visszafizetés/ 

 

  40.000/e Ft 

 

   6.158/e Ft 

  

 

 

2.Az intézmények részére megállapított 21.177/e Ft támogatás növekedés, valamint az 

előző évi költségvetési maradvány korrekció eredményeként a bevételi és kiadási 

előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak: 

 

 

 

Marcali Múzeum 

 

-Intézményfinanszírozás nő  

-Munkaadói járulék csökken  

-Dologi kiadás csökken  

-Beruházási kiadás nő  

 

 

 

 

       

        

 

     

 

     

 

         762/e Ft 

         150/e Ft 

         612/e Ft   

       1.524/e Ft 

           

 



Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ 

 

-Intézményfinanszírozás nő  

-Működési bevétel csökken  

-Beruházási kiadás nő  

-Dologi kiadás csökken  

  

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár 

 

 -Intézményfinanszírozás nő  

 -Személyi juttatás nő 

 -Minkaadói járulék nő  

 -Beruházási kiadás nő  

 -Dologi kiadás csökken 

 

 

Marcali Művelődési Központ 

 

 -Pénzmaradvány felh. nő         

 -Személyi juttatás nő 

 -Minkaadói járulék csökken  

 -Beruházási kiadás nő  

 -Dologi kiadás csökken 

 -Egyéb működési kiadás nő 

 

GAMESZ 

 

Intézményfinanszírozás nő 

-Beruházás nő 

 

 

3.Az alábbi intézmény költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő 

előirányzat átcsoportosításokat indokolt engedélyezni: 

 

  

GAMESZ 

         

 -Működési bevétel nő 

 -Dologi kiadás nő  

 -Beruházási kiadás csökken  

 -Felújítás nő  

 

 Marcali, 2022. 02. 10. 

                                                                                                                       Dr. Sütő László 

                                                                                                                             polgármester 

         

   

    6.359/e Ft  

     6.359/e Ft 

      1.030/e Ft 

       1.030/e Ft 

       

 

     

       2.118/e Ft 

       1.793/e Ft 

          278/e Ft 

            71/e Ft 

            24/e Ft 

         

 

 

 

             9/e Ft 

      1.505/ e Ft 

       1.505/e Ft 

          172/e Ft 

          313/e Ft 

          150/e Ft 

 

 

           

 

 

 

 

12.700/eFt 

12.700/e Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.791/e Ft 

19.796/e Ft               

12.505/e Ft 

17.500/e Ft 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Marcali Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A módosítással a tervezetthez képest a  

ténylegesen megvalósult gazdasági  

események átvezetésére kerül sor, 

egyúttal a rendelet egyes 

önkormányzati rendeletek hatályon 

kívül helyezésével deregulációs célt is 

megvalósít. 

A Rendelet tervezet biztosítja a 2021. évi  

költségvetési rendelet tartalmazta  

előirányzatoknak a teljesség és  

folytonosság elvének megfelelő  

rendezettségét.  

 

A Rendelet-tervezetben  

foglaltaknak a  

jelenlegi  

helyzethez  

viszonyított  

számottevő  

környezeti és  

egészségi  

következményei,  

eltérései nincsenek. 

Olyan 

 előírásokat  

tartalmaz,  

amelyek feltétlenül 

szükségesek, az 

 adminisztrációs  

terhek nem  

növekednek. 

Nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény  

34. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak teszik indokolttá. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:   

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak. 

 

 

 

Rendelkezésre állnak. 

 

 

Rendelkezésre állnak. 

 

 

Rendelkezésre állnak. 
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