Jászszentlászló Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Jászszentlászló Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított
jogkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az
alábbi rendeletet alkotja.
1.§ Ezen rendelet állapítja meg Jászszentlászló Község Önkormányzata és a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi gazdálkodásának zárszámadását.
2.§ A Képviselő-testület Jászszentlászló Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
végrehajtását a következők szerint hagyja jóvá:
költségvetési bevételek
költségvetési kiadások
bevételi többlet
Ezen belül:
1.) Kiemelt bevételi előirányzatok teljesülését
I. Működési költségvetés
a.) Működési célú támogatások áht-on belülről
b.) Közhatalmi bevételek
c.) Működési bevételek

865.364 e Ft
556.917 e Ft
308.447 e Ft

324.408 e Ft-ban
85.289 e Ft-ban
27.591 e Ft-ban

II. Felhalmozási költségvetés
a.) Ingatlanok értékesítése
b.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről
c.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2.945 e Ft-ban
227.790 e Ft-ban
8.911 e Ft-ban

III. Finanszírozási bevételek
a.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
b.) Áht-on belüli megelőlegezések

174.939 e Ft-ban
13.491 e Ft-ban

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok teljesülését
I. Működési költségvetés
a.) Személyi juttatások
b.) Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó
c.) Dologi kiadások
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
e.) Egyéb működési célú kiadások
ea.) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre
eb.) Egyéb működési célú tám. áht-on kívülre
II. Felhalmozási költségvetés
a.) Beruházások
b.) Felújítások
c.) Egyéb felhalmozási kiadások
ca.) Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülre
cb.) Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on kívülre

56.173 e Ft-ban
8.483 e Ft-ban
49.268 e Ft-ban
3.794 e Ft-ban
229.396 e Ft-ban
10.265 e Ft-ban
34.586 e Ft-ban
73.188 e Ft-ban
1.169 e Ft-ban
4.726 e Ft-ban
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cc.) Felhalmozási célú
e Ft-ban

kölcsönök áht-on kívülre

III. Finanszírozási kiadások
a.) Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése
b.) Irányító szervi támogatás
állapítja meg.
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10.663 e Ft-ban
75.006 e Ft-ban

3.§ A Képviselő-testület a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi
költségvetésének végrehajtását a következők szerint hagyja jóvá:
költségvetési bevételek
költségvetési kiadások
bevételi többlet
Ezen belül:
1.) Kiemelt bevételi előirányzatok teljesülését
I. Működési költségvetés
a.) Működési bevételek
II. Finanszírozási bevételek
a.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
b.) Intézményfinanszírozás
2.) Kiemelt kiadási előirányzatok teljesülését
I.Működési költségvetés
a.) Személyi juttatások
b.) Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó
c.) Dologi kiadások
II. Felhalmozási költségvetés
a.) Beruházások

80.575 e Ft
79.719 e Ft
856 e Ft

1.362 e Ft-ban

4.207 e Ft-ban
75.006 e Ft-ban

56.830 e Ft-ban
9.701 e Ft-ban
11.989 e Ft-ban

1.199 e Ft-ban

állapítja meg.
4.§ A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal és a Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulása működtetésére átadott támogatások összegét
a.) Közös Hivatal működéséhez
b.) Önkormányzati Társulás működéséhez
ezen belül: Társulás által ellátott feladatokhoz
Szent László Óvoda és Bölcsőde működéshez
Szent László Alapszolgáltatási Központ műk.
határozza meg.
5.§ A Közös Hivatal finanszírozását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Módosított előirányzat:
Kiutalt támogatás:

75.006 e Ft-ban
225.139 e Ft-ban
9.775 e Ft-ban
84.726 e Ft-ban
130.638 e Ft-ban

75.006 e Ft
75.006 e Ft
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6.§ (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét forrásonként, címenként és
feladatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2.
mellékletében meghatározottak alapján a helyi önkormányzatot megillető költségvetési
támogatások összegeit a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát címenként és tevékenységenként
a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönöket lejárat és eszközök szerinti bontásban a
rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok bevételeit és kiadásait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési
maradványát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat és intézménye pénzeszközeinek változását a rendelet 8. melléklete
tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézménye költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 9.
melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti
bontásban a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek, részesedések alakulását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat adósságállományát, a Stabilitási törvény 3.§-a szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteit a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(13) Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

7.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyi Jászszentlászló Község
Önkormányzata 2019. évi zárszámadását megállapító 7/2020.(VII.09.), továbbá a
Jászszentlászló Község Önkormányzata 2020. évi költségvetését megállapító
5/2020.(II.27.), valamint az azt módosító 6/2020.(VI.04.)., 10/2020.(VIII.13.).,
13/2020.(XII.18.) és a 3/2021.(II.08.) önkormányzati rendeleteket.
Jászszentlászló, 2021. április 28.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző

Rendelet kihirdetve:
Jászszentlászló, 2021. április 28.

Valentovics Beáta
jegyző

