Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének
4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva – hivatkozással a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény (Kat. tv.) 46. §. (4) bek.-re - Hernádnémeti Nagyközség Polgármestere átruházott hatáskörben eljárva, a 230/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 1. §-ával módosított
85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerint a következőket rendelem
el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira terjed ki és tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását
636.746.267,- Ft költségvetési bevétellel,
377.067.706,- Ft finanszírozási bevétellel,
1.013.983.271,- Ft bevétellel .
713.910.777,- Ft költségvetési kiadással,
75.021.374,- Ft finanszírozási kiadással,
788.932.151,- Ft kiadással .
hagyja jóvá.
(2) Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként:
–

Működési kiadások




1

590.712.627,- Ft

a személyi juttatások
járulékok és szociális hozzájárulási adó

133.737.648,- Ft
21.842.945,- Ft





–

dologi jellegű kiadások
ellátottak pénzbeli juttatásai

9.437.430,- Ft

előző évi normatíva visszafizetése
egyéb működési célú kiadás

Felhalmozási kiadások




138.923.563,- Ft

285.918.188,- Ft
123.198.150,- Ft

beruházások

7.407.581,- Ft

felújítások

115.790.569,- Ft

(3) Finanszírozási kiadások




852.853,- Ft

75.021.374,- Ft

Államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése

13.089.325,- Ft

Központi irányítószervi támogatás

61.932.049,- Ft

3.§
(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi kiadási eredeti, módosított előirányzatát,
valamint azok teljesítését a rendelet 1. melléklet tartalmazza.
(2)Az Önkormányzat 2019. évi beruházási, felújítási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2019. évben adott és kapott támogatásainak alakulását a 3.
melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat maradvány elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat a 2019. évi mérleget az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat a 2019. évi eredménykimutatást a 6. melléklet szerint fogadja
el.
(7) Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatnak önkormányzati szintre összesített,
többéves kihatással járó feladatai nincsenek. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit nincsenek.
4.§
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Hivatal együttes 2019. évi mérleg szerinti eredményét -125.675.075,- Ft-ban
állapítja meg.
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Záró rendelkezések
5. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

dr. Orosz Zsolt sk.
polgármester
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