
 

 

 
A rendelet elfogadásához 

minősített többség szükséges! 

 

 

 

5. számú előterjesztés 

 

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2020. július 14-én, 17:00 órakor megtartandó ülésére 

 

Sióagárd Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról, 

végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalásáról 

 

 

Előterjesztő: Gerő Attila polgármester 

 

Készítette: Balogh Györgyi jegyző, Teppert Anna gazdasági ügyintéző 

 

Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2019.(II.14.) önkormányzati 

rendeletével megalkotta az önkormányzat 2019. évi költségvetését. Az önkormányzat eredeti 

költségvetési és finanszírozási főösszege intézmény finanszírozás nélkül 133 628 593 Ft volt. 

A tavalyi év során 2 alkalommal került sor módosításra a még pedig a képviselő-testület által 

hozott 9/2019.(VIII.8.) és a 10/2019.(X.1) önkormányzati rendeletekkel. Az azóta 

bekövetkezett gazdásági események a zárszámadási rendelet megalkotása elött szükségessé 

teszik a költségvetési rendelet meg egyszeri módosítását. Az ehhez kapcsolódó rendelet-

tervezet a mellékleteivel együtt az előterjesztés részét képezi, s igy a költségvetési és 

finanszírozási főösszeg intézmény finanszírozás nélkül 542 924 904 Ft. 

Ezt az utolsó módosítást is figyelembe véve készült el Sióagárd Község Önkormányzatának 

2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet. 

 

Sióagárd Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetési és finanszírozási – 

kivéve intézményfinanszírozás (központi, irányítószervi támogatás) -  

a) bevételeket 519 058 849 forint 

b) kiadásokat 429 149 085 forint 

összegben teljesítette. 

 

A bevételek forrás szerinti, a kiadások kiemelt előirányzat szerinti teljesítés adatait az eredeti 

és módosított előirányzatokkal összehasonlító módon önkormányzati szinten összevontan a 

rendelet-tervezet 1.1 melléklete tartalmazza. 

 

Az intézményenkénti (önkormányzat, óvoda, konyha) bontást a zárszámadási rendelet-

tervezet 9.1., 9.2. és 9.3. mellékletek mutatják be.  

 



 

 

 

A bevételek nagyobb hányadát a költségvetési bevételek teszik ki, amelyek 92,53 %-ban 

teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. 

 

A működési kiadások jelentős részét a bérek és azok járulékai, illetve a dologi kiadások teszik 

ki, amelyeket kötelező feladat ellátásra fordított az önkormányzat. 

 

Önkormányzati szinten összevontan a fejlesztési kiadások 236 987 013 Ft összegben 

teljesültek. A részletezését a rendelet-tervezet 6., illetve 7. melléklete tartalmazza. 

 

Az önkormányzat kötelező és vállalt feladatait el tudta látni. Az ehhez szükséges 

támogatásokat szinte teljes összegében elköltötte, a pénzügyileg jóváhagyott éves beszámoló 

alapján 437 595 Ft támogatás visszafizetésre kötelezett az önkormányzat. (Lásd rendelet-

tervezet 13-15. mellékletek) 

 

Az önkormányzati szinten összevont maradványa 2019. évben 89 909 764 Ft, amelyből 

84 404 359 Ft feladattal terhelt és nagy része a 2020-as költségvetésbe már beépítésre került. 

Intézményeként bontását a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza. 

 

Az önkormányzat összevont mérleg főösszege 1 201 900 851 Ft, amely az előző évhez képest 

2,41 %-os emelkedést mutat. Az intézményekre vonatkozó mérleg adatokat a rendelet-

tervezet 11. melléklete, a vagyonkimutatást (forgalomképesség szempontjából) a 12. 

melléklet tartalmazza. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, hogy a rendelet-tervezeteket az előterjesztés alapján szíveskedjenek megtárgyalni.  

 

 

 

Sióagárd, 2020. július 3. 

 

 

 

 

 Gerő Attila sk. 

 polgármester 

 



 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

a 2019. évi költségvetés módosításáról, illetve 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

önkormányzati rendelet-tervezetekhez 

 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Maga a rendelet-tervezetek célja a módosított 

költségvetés meghatározása, illetve annak végrehajtásáról szóló beszámoló 

 

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendelet alkotási kötelezettséget jogszabály 

írja elő 

 

A jogalkotás elmaradásának következményei: az előzőek alapján az érintett jogszabályok 

előírásainak be nem tartása 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: rendelkezésre állnak  

 

Véleményeztetés: --- 

 

 

Sióagárd, 2020. július 3. 

 

 Balogh Györgyi sk. 

 jegyző 

 


