
Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2020.(VI.30.) önkormányzati  rendelete 

az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 

Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

1. §. 

 

(1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról készült zárszámadás összesített 

pénzforgalmi mérlegét   

 

 522 391 635 Ft tényleges bevétellel 

 426 929 728 Ft tényleges kiadással 

 

az 1. mellékletek tartalmazzák. A működési célú bevételeket és kiadásokat a 2.1. melléklet, a 

felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2. melléklet tartalmazza. 

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed: 

a) Ostoros Községi Önkormányzatra,  

b) az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatalra, 

c) az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre (Ostorosi Szőlőfürt Óvoda 

és Mini Bölcsőde, Ostoros Alapszolgáltatási Központ) 

 

2. § 

 

(1) A 3. melléklet a beruházási kiadások előirányzatait mutatja be beruházásonként. 

 

(2) A 4. melléklet részletezi a felújítási kiadásokat felújításonként. 

 

(3) Az 5. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket részletezi (adatot nem 

tartalmaz). 

 

3. § 

 

Az Önkormányzat 2018. évi bevételének és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét a 6.1.-6.1.3. az 

Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlegét a 6.2-6.2.3, az Ostorosi Szőlőfürt 

Óvoda és Mini Bölcsőde pénzforgalmi mérlegét a 6.3-6.3.3. melléklet, az Ostoros Alapszolgáltatási 

Központ pénzforgalmi mérlegét a 6.4.-6.4.3.melléklet tartalmazza. 

 

4. § 

 

A 7. melléklet a költségvetési szervek maradványának alakulását mutatja be. 

 

5. § 

 

A 8. melléklet a 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását mutatja 

jogcímenként. 



 

6. § 

 

(1) A zárszámadás az alábbi tájékoztató táblákat tartalmazza:  

a) 1. tájékoztató tábla Ostoros Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi 

mérlegéről,  

b) 2. tájékoztató tábla az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó 

kötelezettségekről,   

c) a 3. tájékoztató tábla az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulásáról (nem 

tartalmaz adatot),  

d) a 4. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulásáról, 

e) az 5. tájékoztató tábla az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokról 

f) 6. tájékoztató tábla a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról,  

g) 7.1. tájékoztató tábla vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő 

eszközökről, 7.2 tájékoztató tábla vagyonkimutatás a mérlegben értékkel szereplő 

forrásokról, 7.3. tájékoztató tábla vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel 

szereplő forrásokról.  

 

(2) A 8. sz. tájékoztató tábla az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 

működéséből származó kötelezettségek.  

 

(3) A 9. tájékoztató tábla a pénzeszközök változásának levezetése. 

 

(4) A 10. tájékoztató tábla a kiadási előirányzatok teljesítését mutatja be kormányzati 

funkciónként. 

 

Tárgyévi záró pénzkészlet: 137.395.848 Ft 

Alaptevékenység maradványa: 123.771.109 Ft 

  

A maradványból 31.144.227 Ft összeget a 2019.évi költségvetés hiányának kezelésére kell 

beszámítani a műfüves pálya és az óvodakerítés építéséhez, valamint a Hunyadi út felújításához 

kapott pályázati forrás felhasználásának áthúzódása miatt, 92.626.882 Ft az általános tartalék 

és az intézmények bevételi előirányzatát növeli.  

 

7. § 

 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Böjt László                                                        Vasas Ágostonné 

polgármester         jegyző 

 

A rendelet elfogadásra került: 2020….………….…. 

A rendelet kihirdetésre került: 2020……………..…. 

 

 

Vasas Ágostonné 

jegyző 

 


