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Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 
2/2020.(II. 28.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének l.) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. fejezet 
1. Általános rendelkezések 

 
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:    

1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra, 
2. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára, 
3. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra 
4. Alsónémedi Önkormányzati Konyhára. 

 
2. Az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetése 

 
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített-irányítószervi támogatással csökkentett- 
2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 3.186.101.607 Ft-ban állapítja meg. 
 
3.§. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti 
kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza. 

 
4.§. (1)  Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. 
számú melléklete tartalmazza, mely szerint: 

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül        1.298.473.246 Ft 
aa) személyi kiadások       448.059.000 Ft 
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó      90.266.590 Ft 
ac) dologi kiadások       492.585.050 Ft 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai        10.450.000 Ft 
ae) egyéb működési célú kiadások                257.112.606 Ft 

- ebből: elvonások és befizetések      188.674.806 Ft 
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre       14.272.000 Ft 
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre       54.165.800 Ft 
-  

b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül        1.001.362.885 Ft 
ba) beruházások                   560.113.366 Ft 
bb) felújítások        432.449.519 Ft 
bc) egyéb felhalmozási kiadások          7.800.000 Ft 

- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)       1.800.000 Ft 
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre                         0 Ft 
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.           7.000.000 Ft 

c) tartalék             878.686.575 Ft 
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    (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési  
      a,  bevételeit    1.948.871.607 Ft-ban 
      b,  kiadásait – tartalék nélkül - 2.299.836.131 Ft-ban állapítja meg. 
  
(3) A képviselő-testület a belső hiányt 350.964.524 Ft-ban állapítja meg, melyből 
     a, a működési többlet:         217.476.899 Ft 
     b, a felhalmozási hiány:      568.441.423 Ft 
 
(4) A hiány fedezetéül a működési többlet, a befektetett értékpapír – magyar önkormányzati 
kötvény - bevétele, valamint a 2019. évi maradvány egy része szolgál.  

 
5.§ Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletes kimutatását a rendelet I/3. sz 
melléklete tartalmazza. 
 
6.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet I/4. számú 
melléklete tartalmazza. 

 
7.§ Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/5. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
8.§ Az önkormányzat kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a rendelet I/6. számú 
melléklete tartalmazza. 
 
9.§ Az önkormányzat 2020. évre összesített engedélyezett létszáma  94 fő. Az engedélyezett 
létszámot a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmazza. 

 
II. fejezet 

3. Az önkormányzat 2020. évi elemi költségvetése 
 
10.§  A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi 
főösszegét 3.156.074.607 Ft-ban állapítja meg. 
 
11.§  Az önkormányzat 2020. évi elemi költségvetése bevételeinek forrásonkénti kimutatását a 
II/1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
12.§  (1) Az önkormányzat 2020. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a 
rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a 
tartalékról szóló kimutatást a II/8. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: 
 

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül           719.243.376 Ft 
aa) személyi kiadások                 93.192.200 Ft 
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó                         19.028.120 Ft 
ac) dologi kiadások               339.460.450 Ft 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                10.450.000 Ft 
 
ae) egyéb működési célú kiadások          297.963.089 Ft 

- ebből: elvonások és befizetések              188.674.806 Ft 
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre               14.272.000 Ft 
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre               54.165.800 Ft 
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b) felhalmozási költségvetési kiadások          987.026.985 Ft 
ba) beruházások                             545.777.466 Ft 
bb) felújítások                  432.449.519 Ft 
bc) egyéb felhalmozási kiadások         8.800.000 Ft 

- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)    1.800.000 Ft 
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre                  0 Ft 
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív    7.000.000 Ft 

 
c) tartalék              878.686.575 Ft 

 
13.§  Az önkormányzat  közfoglalkoztatottak nélküli  engedélyezett létszáma 15,5 fő, melyet a  
rendelet I/7. számú melléklete tartalmaz. 

 
14.§ A bevételi és kiadási előirányzatok ütemtervét a rendelet II/ 5. sz. melléklete, a 
költségvetési mérleget a rendelet II/4. sz. melléklete, a költségvetési bevételeket és kiadásokat 
kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti 
bontásban a rendelet II/2. sz. melléklete tartalmazza.  
 
15.§ Az átvett pénzeszközöket a rendelet II/6. sz. melléklete, az átadott pénzeszközöket a 
rendelet II/7. sz. melléklete mutatja be. 
 
Az EU-pályázatok illetve egyéb pályázatok kimutatásait a rendelet II/9/a-c. sz. mellékletei 
tartalmazzák. 

 
                                                             III. fejezet 

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal költségvetése 
 
16.§  Az önkormányzat képviselő-testülete Alsónémedi Polgármesteri Hivatal költségvetési 
szervének 2020. évi bevételi és kiadási főösszegét 176.946.500 Ft-ban állapítja meg. 

 
17.§ A költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a 
rendelet III/1. sz. melléklete tartalmazza. 

 
18.§ (1) A költségvetési szerv 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 
rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 176.946.500 Ft összegben az alábbiak szerint: 
   

a) működési költségvetési kiadások             171.676.000 Ft 
aa) személyi kiadások                   120.977.800 

Ft 
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó                  24.361.600 Ft 
ac) dologi kiadások                     26.336.000 Ft 

 
b) felhalmozási költségvetési kiadások                 5.270.000 Ft 

ba) beruházások                       5.270.000 Ft 
       

19.§ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett 
létszámát 25,0 főben állapítja meg a rendelet I/7. számú melléklete alapján. 
 
20.§. A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet III/3. sz. melléklete, költségvetési 
mérlegét a rendelet III/4. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a 
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rendelet III/5. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó 
feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 
III/2. számú melléklete tartalmazza. 
 

                                                             IV. fejezet 
                        5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése 
 
21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési 
szerv 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 202.195.870 Ft-ban állapítja meg. 

 
22.§ A költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a 
IV/1. sz. melléklet tartalmazza. 

 
23.§ (1) A  A  költségvetési szerv 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait   
202.195.870 Ft összegben  a rendelet IV/2. számú  melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: 
 

a) működési költségvetési kiadások             150.944.500 Ft 
aa) személyi kiadások                   150.944.500 

Ft 
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó                  30.288.270 Ft 
ac) dologi kiadások                     19.655.000 Ft 

 
b) felhalmozási költségvetési kiadások                 1.308.100 Ft 

bb) beruházások                         1.308.100Ft 
       
24.§ A képviselő-testület a  Napköziotthonos Óvoda  közfoglalkoztatottak nélküli  
engedélyezett létszámát 33 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz. 
 
25.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet IV/3. sz. melléklete, bevételeinek 
és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet IV/5. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét 
a rendelet IV/4. sz. melléklete, a költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó 
feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 
IV/2. számú melléklete tartalmazza.  
                                                     

V. fejezet 
                       6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár  költségvetése 
 
26.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a  Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár  
költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét     88.562.300 Ft-ban 
állapítja meg. 

 
27.§ A költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a V/1. 
sz. melléklet tartalmazza. 

 
28.§ A költségvetési szerv 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait        
88.562.300 Ft összegben  a rendelet V/2. számú  melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: 
 

a) működési költségvetési kiadások               82.951.300 Ft 
aa) személyi kiadások                     37.480.500 

Ft 
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ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó                    7.495.800 Ft 
ac) dologi kiadások                                37.975.000 Ft 

 
b) felhalmozási költségvetési kiadások                 5.611.000 Ft 

ba) beruházások                       5.611.000 Ft 
     
29.§ A képviselő-testület a  költségvetési szerv  közfoglalkoztatottak nélküli  engedélyezett 
létszámát  7,5 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz. 
 
30.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet V/3. sz. melléklete, bevételeinek 
és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet V/5. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét 
a rendelet V/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó 
feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 
V/5. számú melléklete tartalmazza. 
 
                                                            IV. fejezet 
                       7.  Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése 
 
31.§Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési 
szerv 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 125.861.100 Ft-ban állapítja meg. 

 
32.§A költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a 
VI/1. sz. melléklet tartalmazza. 

 
33.§ A  A  költségvetési szerv 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait          
125.861.100 Ft  összegben  a rendelet VI/2. számú  melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: 
 

a) működési költségvetési kiadások             123.714.800 Ft 
ab) személyi kiadások                     45.464.000 

Ft 
ac) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó                    9.092.800 Ft 
ad) dologi kiadások                                69.158.000 Ft 

 
b) felhalmozási költségvetési kiadások                 2.146.300 Ft 

ba) beruházások                       2.146.300 Ft 
     

34.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli  engedélyezett 
létszámát  12 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz. 
 
35.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet VI/3. sz. melléklete, bevételeinek 
és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet VI/5. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét 
a rendelet VI/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó 
feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 
VI/5. számú melléklete tartalmazza. 
 
 
 
 
 
         VII. fejezet 
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8. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 
 
36.§ (1) Előirányzat-módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók azzal, hogy azon 
kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, 
a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja. 
 
(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó központi pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben 
végrehajtott pótelőirányzatok módosításairól a Képviselő-testület negyedévente utólag dönt.  
 
(3) A költségvetési többlet felhasználásáról, likvidhitel felvételéről és a 10 millió forintot meg 
nem haladó fejlesztési cél hitelműveletekről a Képviselő-testület jogosult dönteni, a 10 millió 
forint feletti fejlesztési célú hitelműveletek esetében a stabilitási törvény rendelkezései az 
irányadóak. 
 
(4) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél a 
képviselő-testület utólagos tájékoztatásának kötelezettségével betétként elhelyezze. 
 
(5) A feladatelmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások 
felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 
 
(6) A bérmaradványból jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 
legfeljebb 4 %-a használható fel a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül.  
 
(7) Az Áht. 85. §- ban foglalt szabályok alapján a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési 
szervek kizárólag a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 148. § (3) bekezdésben foglalt esetekben 
vehetnek igénybe készpénzt az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának házipénztárában, ill. 
teljesíthet készpénz kifizetést a házipénztár. 
 
37.§ (1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladataiban az a 
Közbeszerzési törvény, valamint önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni. 
 
(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de  

a) a nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén 
legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-
testület a Pénzügyi Bizottság véleményezése után. 

b) a nettó 1.000.000 Ft-ot nem elérő beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 
3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a költségvetési szerv 
vezetője dönt. 

 
38. §. (l) Az ajánlattevők személyének kiválasztására, az ajánlati kiírások tartalmára, a nyertes 
kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata 
rendelkezései az irányadóak. 
 
(2) Az önkormányzat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően az államháztartáson 
kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást külön 
rendeletben szabályozza. 
         

VIII. fejezet 
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9. Vegyes rendelkezések 
 

39.§  (1) Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) 
bekezdése alapján 2020. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak 
esetében a cafetéria juttatás kerete egységesen bruttó 200.000 Ft/év/fő, mely magába foglalja a 
juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is. 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti juttatás igénybevételének, elszámolásának rendjét az egységes 
Cafetéria Szabályzat rögzíti. 
 
40.§. 1 

 
41.§ (1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló 
lakások bérleti díja 

a) összkomfortos lakás esetén  300,- Ft/m2/hó 
b) komfortos lakás esetén  200,- Ft/m2/hó 

  
42.§ (1) Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (5) 
bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét 1.000 Ft/alkalmazott összegben, 
b) (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 62.700 Ft-ban állapítja meg. 
(2) Az 39. § (1) bekezdése, valamint a 42. § (1) bekezdése a közhasznú és közcélú 
foglalkoztatottakra nem terjed ki. 
 
      IX. fejezet 
     10. Záró rendelkezések 
 
43.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től 
alkalmazni kell. 
 
 Dr.Tüske Zoltán                 Nagy Ibolya 
               polgármester             jegyző 
 
A rendelet kihirdetve: Alsónémedi, 2020.……… 

 
 
Nagy Ibolya 

              jegyző 
 

 

 
1 Hatályon kívül helyezte a 11/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan: 2020.12.18-tól 


