
CSÖKMŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

9/2020. (VI.25.) számú rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésének 

végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

(1) Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-

testület) önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló zárszámadást 

 741 535 E Ft Bevételi főösszeggel 

 648 835 E Ft Kiadási főösszeggel 

 92 700 E Ft Maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

(2) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított 

előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül 

működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az 

alábbiakban meghatározott tételekből állnak 

Működési költségvetés kiadásai: 

Személyi juttatások: 179 917 E Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 28 989 E Ft 

Dologi kiadások: 170 686 E Ft 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 711 E Ft 

Egyéb működési célú kiadások: 22 217 E Ft 

Felhalmozási költségvetés kiadásai: 

Beruházások 57 256 E Ft 

Felújítások 171 703 E Ft 

Belföldi finanszírozás kiadásai: 

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6 357 E Ft 

(4) A (3) bekezdés szerinti 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését 

működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. számú melléklet tartalmazza. 
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(5) Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadások teljesítését a 6. számú melléklet 

tartalmazza. 

(6) Az önkormányzat 2019. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások 

mérlegét a 2. számú melléklet rögzíti. 

(7) Az önkormányzat 2019. évi teljesített többletének felhasználási módja 

kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. 

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak 

nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

átlagos statisztikai állományi létszám 47 fő 

(9) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 44 fő 

(10) A pénzeszközök változásának bemutatását a 19. számú melléklet tartalmazza. 

(11) Az önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos 

jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 92 700 E Ft-ban kerül 

jóváhagyásra. 

(12) Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14 - 17. 

számú mellékletek tartalmazzák. 

(13) A részesedések 2019. december 31-i állományát a 18. számú melléklet 

tartalmazza. 

(14) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 13. számú melléklet 

tartalmazza. 

(15) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2019. évi alakulását a 23. 

számú melléklet tartalmazza. 

2.§ 

(1) A Képviselő-testület a Csökmő Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: 

Önkormányzat) teljesített 2019. évi  

bevételi fő összegét 707 437 E Ft-ban 

kiadási fő összegét 626 132 E Ft-ban 

állapítja meg. 

(2) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti 

– költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és 

felhalmozási cél szerinti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza. 
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(3) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 

meghatározott tételekből állnak, azaz 

Működési költségvetés kiadásai: 

Személyi juttatások: 84 028 E Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11 149 E Ft 

Dologi kiadások: 133 320 E Ft 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 711 E Ft 

Egyéb működési célú kiadások: 22 131 E Ft 

Felhalmozási költségvetés kiadásai: 

Beruházások 56 992 E Ft 

Felújítások 171 703 E Ft 

Belföldi finanszírozás kiadásai: 

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6 357 E Ft 

Központi, irányító szervi támogatás 128 740 E Ft 

(4) A (3) bekezdés szerinti 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését 

működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza. 

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – 

teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Átlagos statisztikai állományi létszám 63 fő 

(6) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 44 fő 

3. § 

(1) A Képviselő-testület a Csökmői Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 

teljesített 2019. évi  

bevételi fő összegét 48 248 E Ft-ban 

kiadási fő összegét 42 122 E Ft-ban 

állapítja meg. 

(2) A Hivatal 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – 

költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási 

cél szerinti részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza. 

(3) A Hivatal 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 

meghatározott tételekből állnak, azaz 

Működési költségvetés kiadásai: 

Személyi juttatások: 31 665 E Ft 
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Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 908 E Ft 

Dologi kiadások: 4 547 E Ft 

(4) A (3) bekezdés szerinti 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését 

működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza. 

(5) A képviselő-testület a Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített 

létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő 

4. § 

(1) A Képviselő-testület a Faluház és Könyvtár (továbbiakban: Faluház) teljesített 2019. 

évi  

bevételi fő összegét 14 802 E Ft-ban 

kiadási fő összegét 14 137 E Ft-ban 

állapítja meg. 

(2) A Faluház 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – 

költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási 

cél szerinti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza. 

(3) A Faluház 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 

meghatározott tételekből állnak, azaz 

Működési költségvetés kiadásai: 

Személyi juttatások: 8 281 E Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 543 E Ft 

Dologi kiadások: 4 227 E Ft 

(4) A (3) bekezdés szerinti 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését 

működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza. 

(5) A képviselő-testület a Faluház 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített 

létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő 

5. § 

(1) A Képviselő-testület a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) 

teljesített 2019. évi  

bevételi fő összegét 99 788 E Ft-ban 

kiadási fő összegét 95 185 E Ft-ban 
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állapítja meg. 

(2) Az Óvoda 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – 

költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és 

felhalmozási cél szerinti részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza. 

(3) Az Óvoda 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 

meghatározott tételekből állnak, azaz 

Működési költségvetés kiadásai: 

Személyi juttatások: 55 943 E Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 389 E Ft 

Dologi kiadások: 28 592 E Ft, 

(4) A (3) bekezdés szerinti 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését 

működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza. 

(5) A képviselő-testület az Óvoda 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített 

létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Átlagos statisztikai állományi létszám 18 fő 

6. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Csökmő, 2020. június 25. 

 Nagy Tibor Fülöpné dr. Kerti Judit 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A kihirdetés időpontja: 2020. június 25. 

 Fülöpné dr. Kerti Judit 

 jegyző 

 


