
Bodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 412021. (V. 31.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bodony Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 27.) Korm. rendeletre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. q-ának (4) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontlában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el.

1. ~

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az
önkormányzat -2020. évi gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveinek adatait tartalmazza.

2.~

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja
el:

Előirányzat Eredeti Módosított 2020. évi Teljesítés
me nevezése előirán zat előirán zat telesítés alakulása

Kiadasok 163.242.471 Ft 219.666.231 Ft 177.230.485 Ft 109,15 %
foossze e
Bevetelek 163.242.471 Ft 21 9.666.231 eFt 208.744.329 Ft 160 04 %
foossze e

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit eredeti előirányzatait, az év végi teljesítést, a
módosított előirányzatokat, az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait eredeti előirányzatait, a módosított
előirányzatokat, az év végi teljesítést, a 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban
tartalmazza.

(4) Az önkormányzatfelújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását
kormányzati funkciónként a 1/A, valamint a 2/A. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált
maradványa 31.513.844 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(7) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett,
jogszabály szerint felülvizsgált maradványát, valamint annak felhasználását a 4. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.

3.~

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyon kimutatását az 5. sz melléklet szerint
fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak 2020. év során Európai Uniós forrásból származó bevétele Leader VP6-1 9.2.1 -

29-3-17, EFOP-1.4.3-16, EFOP-3.3.2-16 számú pályázati támogatások és Top-5.3.1 kohézió
támogatása.

(3) Az önkormányzat a lakosság részére közvetett támogatásokat nem biztosított.



(4) 2020 év során az önkormányzat hitel felvétel vagy kötvény kibocsájtás lehetőségével nem élt.

(5) 2020 év folyamán az önkormányzat több évre kihatással bíró kötelezettséget nem vállalt.

4. ~

Ez a rendelet 2021. május 31-én 16 órakor lép hatályba.

Záradék:

Dr. QIáh ándor Dávid
aljegyző

A rendelet kihirdetve:

Bodony, 2021.május 31. 16 óra

OIáh Sándor Dávid
aljegyző

János
polgármester


