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ELŐTERJESZTÉS  
A MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉRE 
 
 
 
Tárgy: Mikepércs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet II. 
módosításának előterjesztése 
 
Tárgyalás időpontja: 2020. szeptember 29. 
 
Előterjesztő: Tímár Zoltán polgármester 
 
Előadó: Nagy Levente gazdasági vezető 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
- Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. 

törvény  
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
- 368/2011.(XII.31.) számú Korm. rendelet 
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat 

érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) 
Korm. rendelet 

- 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 

 
 
 

Az előterjesztést tárgyaló bizottságok: 
 
- Pénzügyi Bizottság 

 
 
Mikepércs, 2020. szeptember 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési 
rendeletét 1.726.060 ezer Ft bevételi és 1.794.240 ezer Ft kiadási főösszeggel, 
valamint 68.180 ezer Ft forráshiánnyal fogadta el. A 2020. évi költségvetés 
módosításra az év közben kapott és így az eredeti előirányzatban nem tervezhető 
központi költségvetési források bevonása, valamint folyószámla-hitelkeret beállítás és 
a 2019. évi zárszámadási rendelet maradvány megállapításának átvezetése a 2020. évi 
költségvetésbe kapcsán kerül sor, amelyek az alábbiak. 
 
 
Működési költségvetés előirányzatainak módosításai: 
 
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása nő 653 ezer Ft-tal 10 fő szociális étkező pótigénye kapcsán a 
májusi felmérés keretében. Ugyanezen a jogcímen kapott támogatás kerül növelésre a 
rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása kapcsán 6 adag étel 
pótigényével, 3 ezer Ft értékben, valamint csökken a bölcsőde támogatása kapcsán 
1,014 ezer Ft értékben és nő a koronavírus járvány miatt a településen étkező 
gyermekek létszáma növekedése kapcsán 2.372 ezer Ft-tal.  A jogcím összességében a 
májusi felmérés eredményeként 2.014 ezer Ft-tal kerül növelésre a lemondások és 
pótigénylések kapcsán, amely az önkormányzat általános tartalékát növeli. 
 
A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 
bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján: 
„1. § (1) A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok 

számára 

a) a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének,” 

Amelynek összege az önkormányzatra vonatkozóan: 11.799 ezer Ft. támogatást jelent 

és megegyezően növeli az önkormányzat általános tartalék előirányzatát. 

„b) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet 

szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemeléseinek ellentételezése érdekében.” 

Amelynek összege az önkormányzatra vonatkozóan: 2.119 ezer Ft. támogatást jelent, és 

a Csodavár Óvoda intézményi költségvetésében a pedagógusok ágazati szakmai 

pótlékának fedezetéül szolgál a Személyi juttatások és a Munkaadókat terhelő járulékok 

kiemelt előirányzatán belül. A támogatások 2020. december 31-ig kerülhetnek 

felhasználásra. 
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A települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében 

foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez 

kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 

alapján az önkormányzat 2.319 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatás a 2020. 

január 1.-től megemelésre került bölcsődei pótlék fedezetéül szolgál, amely kiegészítő 

támogatás 2020. december 31-ig kerülhet felhasználásra. Az összeggel megegyező 

mértékben nő az általános tartalék előirányzata! 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az idei évben is kiírásra kerülő települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra, amelyre a BMÖGF/46-42/2020. iktatószámú Támogatói Okirat alapján 

1.518 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A Képviselő-testület 27/2020. 

(VIII.12.) számú határozata alapján a vállalt önerő 239 ezer Ft. Így összesen 1757 ezer 

Ft értékű szociális célú tüzelőanyag, barnakőszén kerül a rászorulók részére kiosztásra. 

A vállalt önerő az általános tartalék előirányzatát csökkenti. 

A Mikepércs Polgármesteri Hivatal intézményének költségvetésébe kerül betervezésre 

1 fő jubileumi jutalma bruttó 1.341 ezer Ft és a munkaadókat terhelő járuléka a 

szociális hozzájárulási adó 208 ezer Ft. Az összeggel megegyező mértékben csökken az 

általános tartalék előirányzata. 

Felhalmozási költségvetés előirányzatainak módosításai: 
 
Az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében „Óvoda udvar” beruházás 
projektre kapott 100 %-os támogatást 1.073 ezer Ft értékben. 
 
Finanszírozási előirányzatok módosításai: 
 
A 42/2020. (VI.02.) számú polgármesteri határozat alapján kerül a 2020. évi 
költségvetésbe betervezésre 30.000 ezer Ft folyószámla hitelkeret a finanszírozási 
kiadások ill. bevételek közé külső forrás. A folyószámla hitelkeret a veszélyhelyzetre 
tekintettel a kormány által bevezetett esetleges adófizetési kedvezmények és a 
megvalósításra kerülő pályázatok utófinanszírozott kiadásainak időleges fedezetéül, 
az önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében lett beállítva. 
A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartási díja 0,5%. Az Ügyleti kamat évi 
mértéke: az első Kamatperiódusra vonatkozóan a Hitel terhére igénybevett első 
Kölcsön folyósítása hónapjának első napját megelőző második banki napon, ezt 
követően minden Kamatperiódus kezdetét megelőző második munkanapon jegyzett 
egy havi BUBOR Referencia-kamatláb, valamint 2,9% p.a. kamatfelár, azaz jelenleg 
3,62%. 
 
Az önkormányzat pénzmaradványa a zárszámadási rendelettel összhangban 105.410 
ezer Ft összegben kerül megállapításra és 37.730 ezer Ft-tal növeli a tartalék 
előirányzatát. A pénzmaradvány a zárszámadási rendeletnek megfelelően a 
következők szerint kerül betervezésre intézményenként: 
Mikepércs Községi Önkormányzat alaptevékenység költségvetési bevételei 746.325 
ezer Ft, míg az alaptevékenység költségvetési kiadásai 508.783 ezer Ft. Az 
alaptevékenység költségvetési egyenlege így 237.542 ezer Ft. Az alaptevékenység 
finanszírozási bevételei 138.842 ezer Ft, míg az alaptevékenység finanszírozási 
kiadásai 281.961 ezer Ft. Az alaptevékenység finanszírozási egyenlege így – 143.118 
ezer Ft. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez. Az összes maradvány 
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ennek megfelelően: 94.423 ezer Ft, melynek összege kötelezettséggel terhet 
pénzmaradvány. 14.944 ezer Ft a 2020. évi állami támogatás megelőlegezett 
összegének kötelezettséggel terhelt maradványa. 4.907 ezer Ft az Eszközfejlesztés 
belterületi közterület karbantartása pályázat maradványa. 6.063 ezer Ft. TOP-1.4.1-15 
számú Óvoda bővítés megelőlegezésének maradványa. 10.973 ezer Ft a TOP-2.1.3 
számú Csapadékvíz pályázat megelőlegezésének maradványa. 16.051 ezer Ft a TOP-
3.1.1-15 Kerékpárút pályázat megelőlegezésének maradványa. 5.616 ezer Ft a EFOP 
3.7.3-16-2017-00026 számú Egész életen át tartó tanulás Mikepércsen, képzés 
pályázat megelőlegezésének maradványa. 1.620 ezer Ft az EFOP 1.9.9 Bölcsődei 
szakemberek képzése pályázat megelőlegezésének maradványa. 361 ezer Ft az TOP 
3.2.1 Energetika pályázat projekt maradványa.  15.741 ezer Ft a 2019. évben 
kiszámlázott, de 2020. évet terhelő szállítói kötelezettség. 18.147 ezer Ft az előző 
években keletkezett és tartalékba helyezhető maradvány, amely a folyamatba lévő 
projekt beruházások önerejének fedezetére kerül tartalékba helyezve. 
 
A Mikepércs Polgármesteri Hivatal maradványa 2.776 ezer Ft, amelyből 1.551 ezer Ft 
a 2019. évben kiszámlázott, de 2020. évet terhelő szállítói kötelezettség és 1.225 ezer 
Ft szabad pénzeszköz, amely a 2020. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet. 
 
Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár maradványa 377 ezer Ft, amely szabad 
pénzeszköz és a 2020. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet. 
 
Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha maradványa 3.358 ezer Ft, amelyből 1.712 
ezer Ft a 2019. évben kiszámlázott, de 2020. évet terhelő szállítói kötelezettség és 
1.646 ezer Ft a szabad pénzeszköz és a 2020. évi költségvetés végrehajtásához nyújt 
fedezetet. 
 
Csodavár Óvoda maradványa 2.785 ezer Ft, amelyből 57 ezer Ft a 2019. évben 
kiszámlázott, de 2020. évet terhelő szállítói kötelezettség, 1.510 ezer Ft előző évek 
maradványának igénybevétele és 1.218 ezer Ft szabad pénzeszköz, amely a 2020. évi 
költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet. 
 
Mikepércsi Bölcsőde maradványa 1,691 ezer Ft, amelyből 13 ezer Ft a 2019. évben 
kiszámlázott, de 2020. évet terhelő szállítói kötelezettség, 495 ezer Ft előző évek 
maradványának igénybevétele és 1.183 ezer Ft szabad pénzeszköz, amely a 2020. évi 
költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet. 
 
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének – veszélyhelyzettel 
összefüggő - módosításairól, átcsoportosításokról: 
 
A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő 
eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet a 4 § (1)-e értelmében a 
gépjárműadó eddig helyben maradó 40%-a sem illeti meg az önkormányzatokat. A 
bevételi forrás így csökkent 12.948 ezer Ft-al, amellyel megegyező mértékben 
csökkent az általános tartalék kiemelt előirányzata. 
 
Az önkormányzat és intézményei dolgozói a vírushelyzetet figyelembe véve 
lemondhattak fizetésük egy részéről. Ennek kapcsán összesen 10.146 ezer forint 
megtakarítás keletkezett, amely a gépjárműadó elvonása miatt keletkezett forráshiány 
fedezetére az általános tartalékok előirányzatára került átcsoportosításra és az eddig, 
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valamint a jövőben kifizetésre kerülő vírushelyzet miatti védekezés kapcsán felmerült 
kiadások fedezetéül szolgál. 
 
Összefoglalva 
 
Az ismertetett előirányzat módosítások eredményeként az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében az tartalékok kiemelt előirányzata 51.368 ezer Ft-al nő. Az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.747.760 ezer Ft-ra, míg 
a kiadási főösszege 1.883.170 ezer Ft-ra nő.  
A továbbra is fennálló vírushelyzetet, készültséget figyelembe véve, valamint a 
központi intézkedéseket nyomon követve folyamatosan vizsgáljuk felül a költségvetést 
is érintő teendőket, amelyről tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet. 
 
A fent leírtak után javaslom a mellékelt rendelettervezet elfogadását. 
 
 
 
Mikepércs, 2020. szeptember 25. 
 
 
 

Tímár Zoltán s. k.   
polgármester 
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Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének  
…../2020. sz. (XI…..) KT rendelete 

 
Mikepércs Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.  (III.13) KT 

rendeletének módosítása 
 
Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2020. (III.13.) számú 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A 1/2020. (III.13.) számú rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §. (1) bekezdése az 
alábbiak szerint módosul:  
 
„(1) A képviselő testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését  

 
                              1.746.611 ezer Ft költségvetési bevétellel 
                              1.882.021 ezer Ft költségvetési kiadással 

       - 135.410 ezer Ft költségvetési egyenleggel, 
költségvetési hiánnyal  

135.410 ezer Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.” 
 

A rendelet 2. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 
„(2) Mikepércs Község Önkormányzata 135.410 ezer Ft költségvetési hiányából 
85.423 ezer Ft a működési költségvetés és 19.987 ezer Ft a felhalmozási költségvetés 
hiánya.” 
 
A számú rendelet 2. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
„(3) A Képviselő-testület a költségvetés hiányának finanszírozására belső forrást 
von be, ezért az előző évek várható maradványának terhére működési célra 85.423 
ezer Ft, felhalmozási célra 19.987 ezer Ft összegű maradvány igénybevételét 
irányozza elő.” 
 
 
A rendelet 2. §.-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(3) A Képviselő-testület a költségvetés finanszírozására külső forrást von be, 
felhalmozási célra 30.000 ezer Ft összegű folyószámla-hitelkeretet állít be a 2020. 
évi költségvetés végrehajtásához.” 
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2. § 
 
A rendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(1) A 2 §-ban jóváhagyott 1.746.611 ezer Ft összegű önkormányzati költségvetési 
bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet tervezet 1. számú melléklete 
tartalmazza. 

 
A bevételek összegéből 

707.389 ezer Ft működési bevétel 
                   1.039.222 ezer Ft felhalmozási bevétel 

 
 
A rendelet 3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(2) A 2 §-ban jóváhagyott 1.882.021 ezer Ft kiadási főösszegből  

                                    792.812 ezer Ft a működési kiadás 
         1.059.209 ezer Ft a felhalmozási kiadás. 

 
3. §. 

 
(1)  A rendelet 7. § (15) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(15) Az önkormányzat általános- és céltartalékot képez 86.983 ezer Ft összegben a 
költségvetés számainak előre nem látható, kedvezőtlen negatív irányú változása 
esetére, amely fakadhat év közben felmerülő többletigényekből ill. előre kalkulált 
bevételek egészben vagy részben történő elmaradásából. A Képviselő-testület a 
tartalék feletti rendelkezési jogot, - ennek keretében különösen a pályázati saját 
forrás biztosításához szükséges kötelezettségvállalások megtételét, önerő 
rendelkezésére állását igazoló nyilatkozatok kiadását - a polgármester hatáskörébe 
utalja.” 

Záró rendelkezések 
 

4. §. 
 
Ez a rendelet a 2020. szeptember …..-én lép hatályba. 
 

Tímár Zoltán sk.     dr. Vojtko-Pék Ildikó sk. 
                   polgármester            jegyző 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
Mikepércs, 2020. szeptember ……………….. 
 

dr. Vojtkó-Pék Ildikó 
            jegyző   


