Felsőnyárád Községi Önkormányzat
Polgármesterének
4/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:1
1.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:
a) 498.045.896 Ft összes bevétellel,
b) 435.877.452 Ft összes kiadással,
c) 62.168.444 Ft záró pénzkészlettel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2019. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 435.877.452 Ft összes kiadásból
a) működési kiadás, melyből
aa) személyi juttatás
ab) munkáltatói járulékok
ac) dologi kiadások
ad) ellátottak pénzbeli juttatása
ae) pénzeszköz átadás
ebből előző évi elszámolások
ebből államháztartáson belülre átadott
ebből társulásnak átadott pénzeszköz
ebből államháztartáson kívülre átadott
b) államháztartási előleg visszafizetés
c) Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott pénzeszköz
d) felhalmozási jellegű kiadás

224.207.481 Ft,
68.749.178 Ft,
8.796.488 Ft,
32.046.027 Ft,
8.724.234 Ft,
105.891.554 Ft,
694.732 Ft,
90.050.376 Ft,
90.031.876 Ft,
15.146.446 Ft,
4.728.553 Ft,
48.280.859 Ft,
158.660.559 Ft,

(4) Az önkormányzat 2019. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
(a) A 2019. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(b) Az önkormányzat 2019. évi eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(c) Az önkormányzat 2019. évi mérlegét a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(d) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 6. melléklete
tartalmazza.
(e) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(i) Az önkormányzat közvetett támogatásait a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
3.§ (1) A közös fenntartású egészségügyi intézmények és a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi bevételeit jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.
(2) A közös fenntartású egészségügyi intézmények és a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi kiadásait jogcímenként a 13. melléklet tartalmazza.
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6/2020.(VIII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2020.08.21.
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4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő tizedik napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Felsőnyárád 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 04.) önkormányzati
rendelet, valamint a Felsőnyárád 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 04.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 7/2019. (IX. 03.) és a 3/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet.
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