
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának 
 elfogadásáról 

 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés d) és f) pontja és az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. 
törvény 91. §.-ában biztosított hatáskörében a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következő 
rendeletet alkotja. 

1. § 

A Képviselő-testület Ipolyszög Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése teljesítésének 
főbb egyenlegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá (eFt): 
a) Önkormányzati bevételek 148 975 eFt 
b) Önkormányzati kiadások 97 243 eFt 
c) Működési célú bevételek összesen finanszírozás nélkül 62 609 eFt 
d) Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül 58 557 eFt 
e) Működési költségvetés egyenlege(3.-4.) 4 052 eFt 
f) Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás nélkül 12 923 eFt 
g) Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás nélkül 38 686 eFt 
h) Felhalmozási költségvetés egyenlege(6.-7.) - 25 763eFt 
i) Költségvetés összesített egyenlege(5.+8.) - 21 711 eFt 
j) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 10 443 eFt 
k) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 63 000 eFt 
l) Belső finanszírozás összesen(10.+11.) 73 443 eFt 
m) Működési célú finanszírozási bevételek 0 eFt 
n) Működési célú finanszírozási kiadások 0 eFt 
o) Működési célú finanszírozás egyenlege(13.+14.) 0 eFt 
p) Fejlesztési célú finanszírozási bevételek 0 eFt 
q) Fejlesztési célú finanszírozási kiadások 0 eFt 
r) Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege(16.+17.) 0 eFt 
s) Külső finanszírozás összesen(15.+18.) 0 eFt 
t) Finanszírozás összesen(12.+19.) 73 443 eFt 

2. § 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 1. melléklet szerint 62 
608 e Ft bevétellel és 58 557 e Ft kiadással jóváhagyja. 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási műveletekkel korrigált működési 
bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet szerint 73 052 e Ft bevétellel és 58 557 e Ft kiadással 
jóváhagyja. 

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, felhalmozási bevételeit 
a 4.számú melléklet szerint 12 923 e Ft bevétellel és 38 686 e Ft kiadással jóváhagyja. 

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási műveletekkel korrigált beruházási és 
felújítási kiadásait, felhalmozási bevételeit a 4. számú melléklet szerint 75 923 e Ft bevétellel és 38 
686 e Ft kiadással jóváhagyja. 

3. § 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegeit az 1., 2., 2/1. - 2/4., 3., 4. 
számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 
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(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1., 2., 
2/1.-2/4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. államitámogatás elszámolását a 2/5.-2/7. számú 
mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

4. § 

(1) A statisztikai átlagos állományi létszámot a 2/2. számú melléklet mutatja. 

(2) Az önkormányzat saját bevételei összegének kimutatását 2021-2024. évekre a 6. számú melléklet 
tartalmazza. 

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló 
összegeit 2021-2024. évekre a 7. számú melléklet szerint fogadja el. 

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 5. számú 
mellékletnek megfelelően fogadja el. 

5. § 

Az önkormányzat a 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8., 12., 13., 14. számú 
mellékletek, a mérleg és a vagyonleltárban szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 

6. § 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérlegét, eszközeinek és forrásainak mérlegét, 
maradványkimutatását, eredménykimutatását, valamint a pénzeszközök változását a 8., 9., 10., 
10/1., 11., számú mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja. 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat a pénzeszköz változás levezetését és a 2021. évi 
maradványát a 10., 10/1., 11. számú mellékletnek megfelelően fogadja el. 

(3) A pénzmaradvány teljes összege 51 733 e Ft, melyből 42 341 eFt fejlesztési célra, 9 392 eFt 
működési célra hagy jóvá a Képviselő-testület. 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

          /: Kárdási Jánosné :/    /: dr. Varga Andrea :/ 
     polgármester                jegyző 
 
 
 

 
Kihirdetve: Ipolyszög, 2022. 05. 29.                                          dr. Varga Andrea 
                                                                                                          jegyző 


