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Szada Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Szada Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében megalkotott    

10/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Szada 

Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja. 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Szada Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), 

valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre. 

 

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költésvetésének teljesítése 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást 

 

a) 2 132 820 546 bevétellel, 

b) 1 799 575 785 kiadással  

állapítja meg. 

 

(2) Ezen belül 

 

a) a bevételi főösszegét   2 132 820 546 Ft 

b) a kiadási főösszegét   1 799 575 785 Ft 

c) a költésvetési bevétel összegét  1 083 022 953 Ft 

d) a költésvetési kiadás összegét  1 369 327 613 Ft 

költségvetési egyenleget (hiány)        -286 327 660 Ft 

e) a finanszírozási bevétel összegét  1 049 979 593 Ft 

f) a finanszírozási kiadás összegét        430 248 172 Ft 

finanszírozási egyenleget (többlet)    619 549 421 Ft 

összegben állapítja meg. 

 

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésére vonatkozó 

a) működési bevételek főösszegét  1 922 597 182 Ft 

b) működési kiadások főösszegét  1 387 531 705 Ft 

működési egyenleg         535 065 477 Ft 

c) felhalmozási bevétel főösszegét        210 223 364 Ft 

d) felhalmozási kiadás főösszegét       412 044 080 Ft 

felhalmozási egyenlegét      -201 820 716 Ft 
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 összegben állapíja meg. 

 

(4) Az Önkormányzat összevont költségvetési összesítőjét az 1.  mellékletben foglaltaknak 

megfelelően fogadja el.  

 

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. 

és a 2. melléklet szerint fogadja el. 

 

(6) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet 

szerint fogadja el. 

 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési 

szervek, valamint az önálló gazdasági szervezettel rendelkező Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 

Önkormányzat és intézményei) összevont egyszerűsített mérlegét a 10-11. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

 

(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását (összevontan) a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1. mellékletben, a 

Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.2. mellékletben foglaltaknak 

megfelelően hagyja jóvá. 

(4) A Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.3. 

mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

(5) A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 

a 7.4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.  

 

(6) A Szadai Gyermekélelmezés és Szociális Étkeztetési Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak 

teljesítését a 7.5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

(7) A Szada Szociális és Alapszolgáltatási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 

7.6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá  

 

(8) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek maradványát és annak 

felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

 

(9) Az önkormányzat fenntartása alá tartozó intézmények maradványát a 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 és 8.6. 

mellékletekben hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

 

4. § 

 

(1) A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítése határidőre biztosítandó. 

 

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak 

átvezetéséről gondoskodnak. 
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5. § 

 

A jegyző a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, 

a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő tizenöt napon belül írásban értesíti. 
 

3. Záró rendelkezések 
 

6. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2020. (VII. 

10.), az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 19/2020. (IX. 25.), az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. 

(III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2020. (XI. 26.) és az Önkormányzat 2020. 

évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2021. (III. 

31.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

 

 Pintér Lajos Dr. Finta Béla 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Közzétételi záradék: 

Ezt a rendeletet 2021. április 30. napjától közzétettem.  

Szada, 2021. április 30. 

 

 

 

Dr. Finta Béla 

jegyző 
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