
Alsóregmec Község Önkormányzata Polgármesterének  

8/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 

Alsóregmec Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

bekezdésében valamint a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási 

tárgyú szabályokról szóló 85/2020.(IV.5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

 

(1) Alsóregmec Község Önkormányzata (a továbbiakban önkormányzat) 2019. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás 

 

a) bevételi főösszegét 65 356 854,- Ft, ebből: 

aa) költségvetési bevételek 32 741 379,- Ft, 

ab) finanszírozási bevételek 32 615 475,- Ft, 

b) kiadási főösszegét 58 616 016,- Ft, ebből: 

ba) költségvetési kiadások 5 783 817,- Ft, 

bb) finanszírozási kiadások 778 199,- Ft 

        

összeggel hagyja jóvá. 

 

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten 

az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(3) Az önkormányzat kötelező feladatai bevételeit és kiadásait az 1.2. melléklet tartalmazza. 

(4)  A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások 

mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

 

 

2. § 

 

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint, felújítási kiadásait a  

4. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését  és létszámadatait a  

6.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(3) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja 

jóvá. 

 

(4) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról jóváhagyja az 

1. tájékoztató táblát a 2018-2019. évi gazdálkodás összehasonlításáról 

2. tájékoztató tábla a többéves kiadással járó kötelezettségekről 

4. tájékoztató táblát az adósságállományról 

7.1-7.2 tájékoztató táblát a vagyonleltárról 

9. tájékoztató táblát a pénzeszközök változásának levezetéséről. 

 



 

3. § 

 

(1) A polgármester 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 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

 

4. § 

 

A polgármester 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. § 

 

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Alsóregmec, 2020. június 9. 

 

 

 

 

 

 Leskó Miklós      dr. Bényei Norbert  

 polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2020. június 10 napján kihirdetve. 

 

 

 

        dr. Bényei Norbert 

         jegyző 


