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Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva 
a 2021. évi költségvetés összeállítása során az alábbi szempontokat határozom meg. 
 

 
1.) A Polgármester felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy indokolatlanul 

sem bevétel, sem kiadás nem tervezhető.  
 
2.) A működési bevételek tervezési alapjaként az előző évi ténylegesen befolyt 

összegeket, átvett pénzeszközként a már megkötött megállapodásokban, 
szerződésekben ütemezett tételeket lehet szerepeltetni. 

 
3.) Valamennyi intézményvezető köteles követni a pályázati lehetőségeket. A 

pályázatok benyújtásáról a Képviselő-testület dönt. 
 
4.) Az indokolt város- és intézményi karbantartási és beruházási feladatokat 

tételesen, külön mellékletben kell kimutatni.  
 
5.) A 2021. évi cafetériát közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve hatálya alá 

tartozó dolgozók (kivétel a Munkaügyi Központ által kirendeltek) és a 
köztisztviselők vonatkozásában, egységesen bruttó 400.000 Ft-ban állapítja 
meg.  

 
6.) A munkaruha és védőruha juttatásokat, valamint egyéb munkavédelmi 

eszközök tervezését 2021. évben az intézmények szabályzataiban foglaltak 
alapján kell végrehajtani. Az önkormányzati dolgozók (ide értve a 
Városüzemeltetési csoport Polgármesteri Hivatal állományában lévő 
dolgozóit is) munkaruha, védőruha keretét a 2020.  évi összeggel azonosan, 
50.000 Ft összegben határozza meg. 

 
8.) A közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak részére a törvény, illetve a 

Képviselő-testület döntése szerint járó kötelező juttatásokat lehet tervezni.  
 
9.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. január 1. 

naptól a Képviselő-testület a törvényi minimumnak megfelelő összegben, 
38.650 Ft-ban kívánja meghatározni. 

 
10.) Jutalom a 2021. évi költségvetésekben (kivétel anyakönyvvezető) nem 

tervezhető. A felhalmozási kiadások a Képviselő-testület javaslata alapján 
építhetők be az eredeti előirányzatok közé.  

 
11.) A 2016-2020. évi feladatelmaradások költséghatását a pénzmaradvány 

terhére vissza kell tervezni. 
 
12.) A korábbi évek kötelezettségvállalásait (Bursa ösztöndíj, stb.) a 2021. évi 

költségvetésben ütemezni kell. 
     



13.) Azonnal meg kell kezdeni az intézményi költségvetések tervezését. Az 
intézményvezetőknek pontosan ki kell mutatni, hogy a tervezett költségek 
közül melyek a nem kötelező feladathoz tartozó kiadások. 

 
14.) A végleges költségvetéseket papír alapon és elektronikusan 2021. január 

29. napig kell eljuttatni a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoporthoz.  
  
15.) Kiemelt feladatként  

a.) Az intézmények biztonságos működtetését,  
b.) Összközműves telkek kialakításával kapcsolatos előkészítő feladatok 

(hulladék eltakarítás, tervezés),  
c.)   Orgona-köz területére elkészült csapadékvíz elvezetési terv kivitelezését, 
d.) A város közterületi útjainak, járda szakaszainak és a csapadékvíz elvezető 

rendszere felülvizsgálata, a hibás szakaszokra éves karbantartás 
megvalósításának ütemezését, 

e.) Zöld város pályázat befejezését, 
f.) Bölcsőde pályázat végrehajtását, 
g.) Kossuth utcai járda megépítését, 
h.) urnafal megépítését. 

 
javaslom meghatározni. 
 
A Képviselő-testület valamennyi költségvetést összeállító munkatárstól a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő, fegyelmezett munkát kér.  
 
 

Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során: 
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 7 igen szavazattal támogatták. Nem 
szavazott 1 fő. 
A Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal támogatták.  

 
 

Határidő: 2021. február 15.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és valamennyi intézményvezető 

 
 
 
Mezőfi Zoltán  

     polgármester 
 

 


