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4/2021. (V. 31.) önkotmányzati rendelete

Ipolyszög l(özség Ónkormányzata
2020 . évi zárszámadás ának elfogadás ától

IPolyszög l(özség Önkormányzatának I(épviselő-testülete a kataszttőfavédelemt őI és a hozzá
kaPcsolódó egyes tör,vények módosításáúl szőIő 201I. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, tekintettel a veszéIyhelyzet kihirdetésérőI szőIő
27 /2021.(I.29.) I(orm. rendeletre, a Magyatotszág Alaptörwénye 32. ;ikk (1) bekezdés d) és f)
Pontja és az áIlamháztattásrŐI szŐ|ő, többszöt módosított 2011,. évi CXCV. törwény 91. §.-ában
biztosított hatáskÖrében a 2020. évi költségvetési zátszámadásáról a következő tendeictet aikotla,

1.§
(1) A I(éPviselŐ-testület Ipolyszög I(özség Önkotmányzatának 2020. évi költségvetése
teljesítésének főbb egyenlegeit az alábbiak szerint hagyjajóvá (eFt):

2020. évi
eredeti
előirány

zat

2020. évi
módosított
előitányzat

2020. évi
teljesítés

2020. évi
teliesítés 7o-a

1. Önkorm ányzati bevételek ÖSSZBSBN 1l2 400 170 579 167 715 98,32o^
2. Önkorm ányzati kiadások ÖSSZBSBN 112 400 170 579 94 272 55,27 oÁ

3. Működési célú bevételek összesen finanszírozás nélkül 42 I00 55 051 52 4B7 95,34 o^

4. Működési céIűl<ladások összesen ftnanszltozás nélkül 48
833

58 814 47 349 80,5to^

5. Működési költségvetés egyenlege(3.-a.) - 6733 -3763 5 138 - !36,54 oÁ

6. Felhalmozási céIú bevételek összesen finansztrozás
nélkül

300 45 2B9 44 989 99,34 o/o

7. Felhalmozási céIű kiadások összesen ftnansztrozás
nólkül

63 567 1,I1 7 65 46 923 41,9B o/o

8. Felhalm ozási költségvetés egyenlege(6.-7.) - 63 267 - 66 476 - 1934 2r9 oÁ

9. Költségvetés összesített egyenlege(S. +8.) _70 000 - 70 239 3 204 -4,56 oÁ

10. Működési célú előző évipénzmaradvány igenybevétel 7 133 7 372 l3lZ 700 o^

1 1 . Felhalm ozási céIű előző évi pénzmatadvány
igénybevétele

62 867 62 867 62 867 100 %

12. Belső ítnanszítozás összesen(lO. + 11.) 70 000 70 239 70 239 100 %
13. Működési célú finansztozási bevételek

14. Működési célú flnanszltozási kiadások

15. Működés i célú ftnanszitozás egyenlege (13. + 14. )
1 6. F-ej lesztési célú ítnanszttozási bevételek

17. Fellesztési célú ftnanszlrozási kiadások

18. Feilesztési célú ftnanszitozás egyenle ge(l6.+17.)

19. Külső ftnaszítozás összesen(ls. +18.)

20. Finanszítozás összesen(12. +19.) 70 000 70 239 70 239 700 o^
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2.§

(1) A Képviselő_testr_ilet az önkotmányzat múködési bevételeit és kiadásait a 3. szártű melléklet
szetint 52 487 e Ft bevétellel és 47 349 eFt kiadással 1őváhagyja.

@ A I(épviselő-testület az önkormányz^t rlnaí§ztozási műveletekkel korrigált múködési
bevételeit és kiadásait a3, számű melléklet szerint 59 B59 e Ft bevétellel és 47 349 eílt kiadással

1őváhagyla.
3) A l(épviselő-testület az önkotmányzatberuházási és felújítási kiadásait, felhaLmoz,ási bevételeit

a 4,számű melléklet szerint 44 989 e Ft bevétellel és 46 923 eFt kiadással yŐváhagyla.

(a) A Képviselő,testüIet az önkotmárryzat rllra;nszlrozási műveletekkel korrigált beruházási és

felújítási kiadásait, felhalmozási bevételeit a 4. számű melléklet szerint 107 856 e ]rt bevétellel és

46 923 e Ft kiadással 1őváhagyla.

3.§

(1) Á Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegeit az 1.,2.,2/1. - 2f 7.,3.,4.
számű mellékletekben foglaltaknak megfelelően 1őv áhagyla.

@ A I(épviselő-testüIet az önkormányzatl<tadásait jogcímenként, bevételeit forrásonkéntaz,
1.,2.,2f 1.-2/7. számű mellékletekben foglaltaknak megfelelően 1őváhagyla.

4.§

(1)A statisztikai áttagos állományi létszámot a 2/2. számű melléklet mutatia.

(2)Az önko rmányzat saját bevételei összegének kimutatását2020-2023. évekre a 6. számő melléklet

tartalnlazza.
(3)Az adósságot keletkeztető ügyletekből etedő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennállÓ

összegeit 2020-2023. évekle a7. számű melléklet szednt fogadja el.

(a)A i<épviselő-testület az önkormányzat á|tal adott közvetett támogatások összegét a 5. számű

mellékletnek megfelelóen fogadja el.

5.§

Az önkormányzat a 2020. decembet 31,-t állapot szerinti vagyolát a B., 1,2., 13., 1,4. számű

mellékletek, a mérleg és a vagyonleltátban szeteplő adatok alaplánhagyla)ővá.

6.§

(1) A Képviseló_testület az önkormányzat2O2O. évl,métlegéq eszközeinek és forásainak mérlegét,

maradványkimutatását, etedménykimutatását, valamtnt a pénz,eszkőzök váItozását a B., 9., 10.,

1, 0 l 1, ., 1 1, ., számi mellékletekben foglaltak szetint 1óv áhagyja.

(2) 
^ 

I(épviselő-tesület az önkormányzat a pénzeszköz váItozás levezetését és a 2020. évt

mataáványát a 1O.,10/1.,11. számí mellékletnek megfelelően fogadja el,

(3) A pénzmaradvány teljes összege73 443 e Ft, melybőI63 307 eFt fejlesztési céka, 10 136 eFt

múködési céln hagy 1őv á a I(épviselő-testulet.

7.§

Ez a Rendelet a kihirdetés napján Iép hatáIyba.
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