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Berkesd községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2020. (VII.03.) rendelete 
Berkesd községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
Berkesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben 
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 92. §-ára, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Kormány rendeletben meghatározottakat szerint, a 2019. évi költségvetési gazdálko-
dásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 
1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra, intézményére és társulásaira terjed ki, az intézmé-
nyek és társulások felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
2.§ Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő Berkesdi Idősek Napközi Ott-
hona. 
 
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése 
 
 
3.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi beszámolóját 293.368.728 forint bevétellel és 212 408 265     
kiadással, valamint 80 960 463 Ft pénzmaradvánnyal határozza meg. 
 
(2) Az önkormányzat a 2019. évi teljesített  
a)  költségvetési  kiadási főösszegét   172 573 413 forintban,   
finanszírozási kiadási főösszegét                 39 834 852 forintban, 
b)  költségvetési bevételi főösszegét   231 666 214 forintban, 
finanszírozási bevételeinek főösszegét                61 702 514 forintban állapítja meg. 
 

A teljesített költségvetési bevételek 
 
4.§ Az önkormányzat és szervei 2019. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat 
szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél sze-
rinti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza. 
 

A költségvetési kiadások 
 
5.§  Az önkormányzat és szervei teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat 
szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait feladatonként a 3. számú mellékletben 
meghatározottak szerint a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: 
  
- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 127 577 710 Ft 

                Ebből:- személyi jellegű kiadások:                26 177 556 Ft 
                                    - munkaadókat terhelő járulékok:     3 591 674 Ft 
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                                    - dologi jellegű kiadások:               37 036 119 Ft 
                                      - ellátottak pénzbeli juttatásai     5 679 316  Ft 
                                      - egyéb működési célú támogatások 55 093 045  Ft 

 
6.§ (1) Az önkormányzat és szervei teljesített felhalmozási kiadásai összesen 44 995 703 
 forint, melyet a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
(2) A felhalmozási kiadásokból: 
                   - a beruházások előirányzat teljesítése:                      1 036 442 forint,  
                   - a felújítások előirányzat teljesítése:                       43 959 261 forint. 
 
(3) A finanszírozási kiadás 39 834 852 forint, melyből 0 forint felhalmozási és 39 834 852 

forint működési finanszírozási kiadás. 
 

7. § Az önkormányzat által folyósított ellátásokat az 5. számú melléklet rögzíti. 
 

Költségvetési kiadások és bevételek   
 
8.§ (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését kötelező és önként vállalt feladatok szerinti 
bontásban a 3.1. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az önkormányzat államigazgatási feladatot nem lát el.  
 
(3) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 6. számú melléklet tartalmazza. 
   

A költségvetési létszámkeret 
 
9.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi munkajogi létszámkeretét 16 főben hagyja 
jóvá, a 7. számú melléklet szerint. 

A pénzmaradvány 
 
10.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok 
szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 80 960 463 Ft-ban kerül jóváhagyásra.  Kötelezettség-
gel terhelt pénzmaradvány 60.665.500 Ft. A szabad pénzmaradványból 0 Ft működési célokat,  
20.294963 Ft pedig felhalmozási célokat szolgál.  
 
(2) Az önkormányzat pénzmaradványa a 8. számú melléklet, a Berkesdi Idősek Napközi Ott-
hona pénzmaradványa a 8.1. számú melléklet szerint használható fel. 
 

Egyéb rendelkezések 
 
11.§ (1) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. számú melléklet sze-
rint hagyja jóvá. 
 
(2) Az önkormányzat által juttatott közvetlen és közvetett támogatások felhasználását a 10. 
számú melléklet tartalmazza. 
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(3) Az önkormányzat egyes sajátos feladatainak bevételeit, annak felhasználásait bemutató tá-
jékoztatást a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
12.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájá-
rulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 12. számú melléklet sze-
rint hagyja jóvá. 
 
13.§ Az önkormányzat vagyona december 31-én 584 067 696 Ft. A vagyonkimutatást a 13. 
számú melléklet, az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 14. mel-
léklet tartalmazza. 
 
14.§ Az önkormányzat adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitele-
zők szerinti bontásban a 15. számú melléklet, a Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adós-
ságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 15.1. szá-
mú melléklet tartalmazza.  
 

Záró rendelkezések 
 
15.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő 2. napon lép hatályba. 
 
 
 
Hermann-né Rattinger Mária Éva                                      Rupper Edina 
polgármester                         jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
Berkesd, 2020. július 3. 
 
            Ruppert Edina 
                   jegyző 
 


