
Pomáz Város Polgármesterének 
2/2021 (1.14.) önkormányzati határozata 

Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 

Pomáz város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (Xl.3.) Korm.rend. 
1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és 
hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. Cikk. (1) f) pontjában rögzített hatáskörében eljárva 
az alábbi határozatot hozza: 

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepcióját jóváhagyja 
2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetését az 1. pont szerinti koncepcióban foglaltak 

és a vonatkozó, az Országgyűlés által elfogadott jogszabályok alapján rendeli 
elkészíteni. 

3. A határozat mellékletét képező Tervezési körirat kibocsátásáról a polgármester 
gondoskodik. 

Határidő: 2021.január 14. 
Felelős: Polgármester 
A határozat végrehajtásában közreműködik: Pénzügyi Osztály 
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Pénzügyi Osztály 



                                                                 2/2020.(I.14.) számú önkormányzati határozat melléklete 
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Tervezési körirat Pomáz Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének 

előkészítéséhez 

 

A Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben előírtak 

betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020 (XI.3.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét gyakorolva – figyelemmel az államháztartással kapcsolatban az Önkormányzat 

hatáskörébe tartozó kérdéseknél ellátandó koordináló feladataira –az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 

III. fejezetében szabályozottak szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében a 2021. évi 

költségvetési rendelet előkészítése céljából a jelen tervezési köriratot adom közre.  

Feladat Határidő 

A tervezés alapjául szolgáló, főbb 

irányelveket és célkitűzéskét meghatározó 

költségvetési koncepció, valamint jelen 

tervezési körirat elfogadása.  

2020. december 17. 

Az elfogadott koncepció és tervezési körirat 

közreadása az intézmények felé – Jegyző Úr 

útján 

2020. december 18. 

A koncepció előírásait figyelembe vevő 

intézményi tervek – beleértve az 

önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok üzleti tervét megalapozó 

számszaki tábláit – elkészítésének és 

Pénzügyi Osztály részére történő átadásának 

határideje.  

 

 

2021. január 5. 

A terveknek feladat mélységig részletezniük 

kell a szükségleteknek megfelelő 2021. évi 

költségvetési- és létszám-tervet, egyidejűleg 

beterjesztve az elemi költségvetést és annak 

írásos magyarázatát/indoklását.  

Önkormányzati szintű tervösszesítés, 

figyelemmel Kvtv, Áht, Mötv, Gst 

előírásaira.  

2021.01.11 



Rendelettervezet közreadása 

intézményvezetők részére véleményezésre. 

2021.01.15 

Képviselőtestületi tagoknak kiküldés. 2021.01.18 

Bizottsági megtárgyalás 2021.01.25. – módosítások átvezetése után 

Testületi benyújtás 2021.01.28. 

Észrevételek, változtatások feldolgozása, újra 

közzététel  

2021.02.15. 

Testületi benyújtás 2 2021.02.25. 

 
 

 

Pomáz, 2020.12.30. 

 

 

                                                                                                                        Leidinger István 

                                                                                                                           polgármester 


