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BEKECS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2021. (V.25) önkormányzati rendelete 

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 
 

Bekecs Község Önkormányzatának Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, 
Bekecs 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) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  

a)  440.287.173,-Ft.  Költségvetési bevétellel 
b)  465.521.952,-Ft.  Költségvetési kiadással 
c)  197.173.749,-Ft.  költségvetési maradvánnyal 
d)      9.042.854,-Ft.  Finanszírozási bevétellel 
e)      7.715.657,-Ft.  Finanszírozási kiadással 
f)  197.173.749,-Ft.  költségvetési maradvánnyal 
g)  670.411.358,-Ft.  Összes teljesített bevétellel 
h)  473.237.609,-Ft.  Összes teljesített kiadással 

hagyja jóvá. 
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati 
szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1,2,3,4 
mellékletek szerint fogadja el. 
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 
mérlegét a 5,6  melléklet szerint fogadja el. 

2. § 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja 
jóvá.  
b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását 
az 9. melléklet szerint fogadja el. 
c) Az önkormányzat, közös hivatal és a költségvetési szerv bevételi és kiadási 
előirányzatainak teljesítését a 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21. mellékletekben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
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d) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 22. 
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 
e) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 23. 
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 

3. § 
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 
maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje 
figyelemmel. 
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 
maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

4. § 
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a 
költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban 
értesítse. 

5. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 

                Barta Csilla   dr. Bodnár László 
                   jegyző polgármester 
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az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról 
Általános indokolás 
 
Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi 
pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 8/2021.(V.25) önkormányzati rendeletéhez 
 
A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § 
(4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által 
elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 
negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a 
képviselő-testület rendeletet alkot. 
Bekecs Község Önkormányzata 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 
zárszámadás elkészült. 
A döntés meghozatalára a felhatalmazást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
biztosítja, amely kimondja: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-
testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve 
a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat 
állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 
A Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a jelzett 
jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján szükséges a döntés meghozatala. 
Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. március 11. napján 
megtartott ülésén fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
3/2020.(III.16.) rendeletét. 
 
A 2020. évi költségvetést az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a 
kényszerű takarékosság jellemezte. A veszélyhelyzet ellenére is sikerült a fizetőképességet 
biztosítani. 
 
A rendelet mellékletei részletesen tartalmazzák a bevételeket és kiadásokat. 
 
Vagyoni helyzet alakulása 
A tárgyi eszközök állománya 
A befektetett pénzügyi eszközök 
A követelések 
 
A 2020. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során 
szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A zárszámadási rendeletben foglaltak 
végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. 
 
 
 
 
 
 
 
 


