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Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (V. 25.) önkormányzati 
rendelete 

a 2021. 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 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást 527 897 613 költségvetési és finanszírozási bevétellel 355 541 548 költségvetési és 
finanszírozási kiadással 172 356 065 költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá. 

2. § 

(1) Az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait és bevételeit az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. 
melléklet, 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el. 

(2) Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. 
melléklet szerint fogadja el. 

(3) 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 az 10. melléklet, 13. melléklet és a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait bemutató mérlegeket intézményenként a 
10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 
17. melléklet, 18. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(5) Az Önkormányzat normatív támogatást a 19. melléklet szerint fogadja el. 

(6) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 20. melléklet 
szerint fogadja el. 

(7) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 21. melléklet szerint fogadja el. 

(8) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 22. melléklet szerint fogadja el. 

(9) Az Önkormányzat ágazati támogatásait a 23. melléklet szerint fogadja el. 

(10) Az Önkormányzat a céljelleggel juttatott támogatásait a 24. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(11) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámát a 25. melléklet hagyja jóvá. 
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(12) Az Önkormányzat adósságállománya a 26. melléklet alapján kerül jóváhagyásra. 

(13) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési maradványának alakulását a 27. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

(14) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
kötelezettségeket és részesedéseket a 28. melléklet szerint fogadja el. 

(15) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változása a 29. melléklet szerint került elfogadásra. 

(16) Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 30. melléklet és 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 2021. 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. § 

Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.
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Végső előterjesztői indokolás 

A zárszámadási rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. 
(1)-(4) bekezdés alapján - 

„A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét 
a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület 
elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap 
utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület 
részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi 
önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a 
következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási 
terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 

b) *  a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot 
keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 

c) a vagyonkimutatást, és 

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 

(3) *  A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) 
bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel. 

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit 
kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a 
képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére 
meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott 
feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.”  

– kerül sor. 


