
Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 29.) önkormányzati 

rendelete 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021. rendelete az 

Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról 

Szomolya Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot 

hozza: Szomolya Község önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése 

f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

A képviselő.testület a 2020. évi gazdálkodást 

1.149.063.914 Ft költségvetési bevétellel 

651.297.293. Ft költségvetési kiadással 

1. § 

1.149.063.914. Ft Költségvetési bevétellel 

651.297.293-.Ft Költségvetési kiadással 

jóváhagyja 

2. §Az 1.§-ban meghatározott költségvetési bevételeken belül az önkormányzat hitelt nem vett 

fel, a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 

283.729.672 Ft előző évi maradványt használt fel, valamint a költségvetési intézmények 

működésének finanszírozásra 101.757.643. Ft-ot fordított. 

3. §Az 1.§-ban meghatározott költségvetési kiadásokon likvid törlesztésre került sor. 

4. §Az.'.§-ban szereplő bevételek részletezését 1-10-23-39-40 mellékletek, a kiadások 

részletezését az 1-2-9-24-25-27 mellékletek, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen 

az 1 és 26 mellékletek tartalmazzák. 

5. §A költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület, a zárszámadási rendelet 42 

mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg., és falhasználását a hivatkozott 

melléklet szerint engedélyezi. 

6. §(19 Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján tájékoztató 

jelleggel, a 2020. december 31.-én az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 

38. melléklet, az önkormányzat pénzeszköz változását a 36. melléklet az önkormányzat 

vagyonát a 41. melléklet, a 2020 évi állami támogatás elszámolását a 40. melléklet, a 

többéves járó döntéseket a 37. melléklet, a Stabilitási törvény 3.§ szerinti adósságot 
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keletkeztető ügyleteket a 30. melléklet, az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 32. melléklet. (2) Az Önkormányzat 

és az irányítása alá tartozó költségvetési intézménye maradványait a 42. melléklet szerint 

hagyja jóvá, és engedélyezi felhasználását. 

7. §Az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet 17 melléklet 4. 

pont d.) pontja alapján levezetett korrigált maradvány összege viszonyítva a 2019. évi 

beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő, a zárszámadási rendelettel elfogadott maradvány 

összegéhez a korrekció összege, Szomolya Község Önkormányzatánál 2..109.263. forint. A 

Szomolyai Cseresznyeszem Óvodánál a korrekció összege 28.270. Ft. A maradvány összege a 

korrekció elvégzését követően Szomolya Község Önkormányzatánál 283.713.019. Ft. 

Szomolya Cseresznyeszem Óvodánál: 16.653. Ft, amely megegyezik a 2020. évi 12. havi 

időközi költségvetési jelentés 07/%K. űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegével. 

8. §A rendelet a kihirdetést követő napon, 2021. 05.30.-án lép életbe. 

........................................... ........................................... 

jegyző polgármester 

 


