
Tordas Község Képviselő-testületének   

9/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelete  

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési 

maradvány elszámolásáról 

 

Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

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

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

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 

szerveire. 

(2) Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló zárszámadást 

704 885 080 költségvetési és finanszírozási bevétellel 

591 402 283 költségvetési és finanszírozási kiadással 

113 482 797 költségvetési maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

2. § 

(1) Az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait és bevételeit az 1-2. melléklet szerint 

fogadja el.  

(2) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó gazdálkodó szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szervek, valamint az önálló gazdálkodási szervezettel rendelkező Polgármesteri 

Hivatal (a továbbiakban: önkormányzat és intézményei) összevont működési és felhalmozási 

kiadásokat bemutató mérlegét a 3-4 számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési maradványának alakulását az 5. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei pénzforgalmi jelentéseit a 8-17. mellékletek 

szerint fogadja el. 

(6) Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 6. melléklet alapján fogadja el. 

 

 

 

 

 

 



3. § 

(1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési 

kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi 

előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a 

költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet 

kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

 

4. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 

 

  

Juhász Csaba       dr. Zay Andrea 

polgármester                                                            jegyző 
 

 

Záradék: A rendelet mai napon kihirdetve. 

 

 

Tordas, 2020. július 1. 

dr. Zay Andrea 

jegyző 
 
 

 

 

 


