
Somodor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 21.) önkormányzati 

rendelete  

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

1. Általános rendelkezések 

Somodor Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-

testületével egyeztetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

Somodor Községi Önkormányzat Polgármestere a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló zárszámadását a 2. számú melléklet szerinti 57 021 553 forint költségvetési bevétellel, 

valamint a 4. számú melléklet szerinti 23 888 232 forint finanszírozási bevétellel jóváhagyja. 

2. § 

 Az Önkormányzat teljesített működési kiadásait a 1. számú melléklet szerint 97 89 565 forint 

költségvetési kiadással jóváhagyja. 

3. § 

Működési kiadások 72 470 097 forint 

Ebből: személyi juttatás 15 065 681 forint 

munkaadói járulékok 2 055 358 forint 

dologi kiadások 

ellátottak pénzbeli juttatása 

14 924 206 forint 

4 369 500 forint 

egyéb működési célú kiadás 6 921 401 forint 

4. § 

Felhalmozási célú kiadások 29 133 951 forint 

Ebből beruházási kiadások 1 362 035 forint 

felújítási kiadások 27 771 916 forint 

5. § 

 Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 958 932 forint főösszegben elfogadja a 

3. számú melléklet alapján. 
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6. § (1) A Somodor Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett 

költségvetési maradványát 7 480 756 forinttal az 5. számú mellékletben foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

(2) Az önkormányzat polgármestere a 2020. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. 

számú mellékletben foglaltaknak megfelelően -22 667 275 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 

269 833 566 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja. 

7. § 

 (1) A polgármester az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit 

jóváhagyja. 

(2) Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó 

befektetett eszközeit a 9. számú melléklet kimutatása alapján 254 589 416 forint összegben, 

tartós részesedését 0 forint összegben jóváhagyja. 

(3) A Somodor Községi Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. számú 

melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben 

meghatározottak szerint. 

8. § 

 (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza. 

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. számú melléklet tartalmazza. 

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. számú 

melléklet tartalmazza. 

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási 

előirányzatait a 13. számú melléklet tartalmazza. 

(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 14. számú melléklet 

tartalmazza 

(6) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a 

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy 

válhat szükségessé. 

(7) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot 

keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 

(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen 16. számú 

mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza 

 

 



9. § 

 (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 

15. számú melléklet tartalmaz. 

(2) Somodor Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet. 

Záró rendelkezések 

10. § 

 E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

11. § 

 Ez a rendelet 2021. május 22-én lép hatályba. 
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