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r e n d e l e t e

 Nagyecsed Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Nagyecsed Város Polgármestere  az Alaptörvény 32.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott
eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  f)  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a döntéshozatalt biztosító, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján a következőket rendeli el: 

1. §

Nagyecsed  Város  Önkormányzat  Polgármestere  (a  továbbiakban:  Polgármester)  az
önkormányzat zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 2 116 273 258,- Ft-ban
b) kiadási főösszegét 2 021 682 843,- Ft-ban határozza meg.

2. §

A Polgármester az önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlegét az 1. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.

3. §

A Polgármester a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja
jóvá.

4. §

A  Polgármester  az  önkormányzat  és  az  általa  alapított,  irányított  költségvetési  szervek
működési célú bevételi adatait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A  Polgármester  az  önkormányzat  és  az  általa  alapított,  irányított  költségvetési  szervek
működési célú kiadás adatait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A  Polgármester  az  önkormányzat  és  az  általa  alapított,  irányított  költségvetési  szervek
felhalmozási célú bevételi  és kiadási adatait  mérlegszerűen az 5. melléklet szerint állapítja
meg.



7. §

A Polgármester a felhalmozási bevételek teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Polgármester a felhalmozási kiadások teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A Polgármester a beruházási kiadások előirányzatát  beruházásonként a 8. melléklet  szerint
hagyja jóvá.
 

10. §

A  Polgármester  az  önkormányzat  létszámadatait  a  9.  melléklet,  míg  a  közfoglalkoztatás
adatait elkülönítetten a 10. melléklet szerint állapítja meg.

11. §

Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenkénti adatait a
11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A Polgármester  a  társadalom-  és szociálpolitikai  juttatások kiadási  adatait  a  12.  melléklet
szerint hagyja jóvá.

13. §

A Polgármester  a  céljelleggel  juttatott  támogatások  felhasználását  a  13.  melléklet  szerint
hagyja jóvá.

14. §

A  Polgármester  az  önkormányzat  mérlegadatait  a  14.  melléklet,  pénzmaradványát  a  15.
melléklet,  vagyonkimutatását  a  16.  melléklet,  az  érték  nélkül  nyilvántartott  eszközök
vagyonkimutatását a 17. melléklet, a pénzeszköz változás levezetését a 18. melléklet szerint
állapítja meg.

15. §

A Polgármester  az adósságállomány alakulását  a 19. mellékletben foglaltak szerint  hagyja
jóvá.

16. §

A  Polgármester  a  többéves  kihatással  járó  döntésekből  származó  kötelezettségeket,
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 20. melléklet szerint állapítja meg.



17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

   Kovács Lajos                                                                                       Dr. Bölcsik István
    polgármester                                                                                                   jegyző


