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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 

(4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, 

a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestereként, Magyarország Alaptörvényének 

32. cikk (1) bekezdésének f), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

91. §-a alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el: 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 

szerveire. 

2. § 

(1) Gazdasági tevékenységei ellátását saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési 

szerve: 

   Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal. 

 

 (2) Gazdasági tevékenységei ellátását nem saját gazdasági szervezettel biztosító  

 költségvetési szervei: 

a) Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Bölcsőde, 

b) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási 

 Központ. 

c) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és  

Könyvtár 

3. § 

Az önkormányzat a 2020. évi teljesített költségvetési (a rendeletben az értékek forintban 

értendők) 

a) bevételi főösszegét 1 083 409 974Forintban,  

b)  kiadási főösszegét 755 276 223 forintban állapítja meg, az alábbiak szerint: 

 

BEVÉTELEK:         

Önkormányzat működési támogatása 367.490.438 

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről 107 284 277 



2 

 

Közhatalmi bevételek 88 258 416 

Működési bevételek 63 242 210 

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 153 346 763 

Felhalmozási bevétel 237 794 

2020.évi állami támogatás előlege 14 224 743 

Előző évi maradvány igénybe vétel 289 325 333 

Bevétel összesen: 1 083 409 974 

 

 

KIADÁSOK: 

Személyi kiadások 368 315 870 

Munkaadókat terhelő járulékok 58 272 245 

Dologi kiadások 175 386 464 

Önkormányzat által folyósított ellátások 2 220 185 

Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belülre 6 317 768 

Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n kívülre 18 846 480 

Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 400 298 

Beruházások 53 192 438 

Felújítások 54 377 776 

2019. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 12 626 699 

Hitel-, kölcsön visszafizetése ÁHT-n kívülre 5 320 000 

Kiadások összesen: 755 276 223 

4. § 

(1) Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi teljesített – továbbá az eredeti, és a 

módosított előirányzat szerinti – városi szintű összesített kiadásait és bevételeit kiemelt 

előirányzatonkénti bontásban az 1.1. számú melléklet, az önkormányzat kötelező feladatainak 

mérlegét 1.2. melléklet, az az önkormányzat önként vállalt feladatait a 1.3. melléklet és az 

állami igazgatási feladatok mérlegét az 1.4. melléklet szerint hagyja jóvá.  

(2) Képviselő-testület az önkormányzat (összevont) 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, 

módosított előirányzat szerinti - működési bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak kiemelt 

előirányzatonkénti költségvetési mérlegét az 2.1. melléklet szerint, a felhalmozási 
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bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak kiemelt előirányzatonként költségvetési mérlegét a 

2.2. melléklet szerint fogadja el. 

5. § 

Az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a 

következők szerint hagyja jóvá: 

Működési bevételek előirányzat teljesítése összesen: 647 305 711 

Ebből: 

Működési bevételek 63 242 210 Ft 

Közhatalmi bevételek 88 258 416Ft 

Önkormányzat működési támogatása 367 490 438Ft 

Működési célú támogatások 107 284 277Ft 

Költségvetési maradvány igénybe vétele 6 805 627Ft 

Államháztartáson belüli megelőlegezések 14 224 743Ft 

 

 

Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 647 305 711 Ft 

Ebből: 

Személyi jellegű kiadások:  368 315 870Ft 

Munkaadót terhelő járulékok:  58 272 245Ft 

Dologi jellegű kiadások:  175 386 464Ft 

Egyéb működési célú kiadások: 25 164 248Ft 

Önkormányzat által folyósított ellátások:  2 220 185Ft 

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 12 626 699Ft 

Éven túli célhitel törlesztő részlete 5 320 000 Ft 

6. § 

(1) Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi teljesített - továbbá az eredeti, és a 

módosított előirányzat szerinti – bevételeinek forrásonkénti bemutatását a 3.1. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

A költségvetési szervei 2020. évi teljesített kiadásainak feladatonkénti bemutatását a 3.2. – 

3.5. melléklet szerint hagyja jóvá.  

(2) Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi teljesített - továbbá az eredeti, és a 

módosított előirányzat szerinti – kiadások feladatonkénti bemutatását a 4.1. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

A költségvetési szervei 2020. évi teljesített bevételeit forrásonként a 4.2 – 4.5. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

7. § 

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 

A felhalmozási bevételek teljesítése:  ..................................... 153 584 557 Ft 

 

Felhalmozási célú támogatások 153 346 763Ft 

Felhalmozási bevétel 300 000Ft 
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(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási (beleértve a felújításokat is) kiadásait a 

Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

A felhalmozási kiadások teljesítése:  ...................................... 107 970 512 Ft 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadás 400 298Ft 

Beruházások 54 377 776Ft 

Felújítások 54 377 776Ft 

 

 

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) teljesített felhalmozási 

kiadásait feladatonként a 5. melléklet tartalmazza. 

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatainak 

teljesítését célonként az 6. melléklet tartalmazza. 

8. § 

(1) Az Önkormányzat 2020. évben adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból 

fennálló kötelezettségeinek teljesítését 7. melléklet mutatja be. 

(2) Az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásról szóló kimutatást a 8. melléklet 

tartalmazza. 

(3) Az Önkormányzat 2020. évi Európai Uniós támogatással megvalósult projektek bevételeit 

és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza. 

(4) Az Önkormányzat 2020. évben átadott pénzeszközeit a 10. melléklet részletezi. 

(5) Az Önkormányzat által 2020 évben folyósított ellátásokról szóló kimutatást a 11. 

melléklet részletezi. 

(6) Az Önkormányzat tartós részesedéseinek kimutatását és értékelését a 12. melléklet 

tartalmazza. 

(7) Az Önkormányzat összevont költségvetési maradványát a 14. melléklet tartalmazza. 

9. § 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat városi szintre összesített 2020. évi teljes 

munkaidős létszámát 139 főben, választott tisztségviselőt 8 főben, 6 órás foglalkoztatottat 1 

főben és 4 órás foglalkoztatottat 5 főben fogadja el. 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei átlagos állományi létszámát a Képviselő-testület 

az 1.1 melléklet szerint hagyja jóvá. 

10. § 

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. év 

december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 13. mellékben részletezettek szerint 

fogadja el az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények mérlegadatai és vagyonleltárja 

alapján. 

11.§ 

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete összevont és 

intézményenkénti Eredmény kimutatását a 15. mellékletben részletezettek szerint fogadja el. 
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12. § 

(1) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat a költségvetési 

szervek részéről, amelyben értékelik a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének 

minőségét. 

(2) Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozatát a belső 

kontrollrendszer minőségéről 17.-től 21.-ig melléklet tartalmazza. 

 

13. § 

(1) A 2020. évről készített éves belső ellenőrzési jelentést a 16. melléklet tartalmazza. 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Medgyesegyháza, 2021. április 27.  

 

 

 

 

  Kraller József      dr. Kávássy Leila Viola 

            polgármester    jegyző 

 

 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2021. április 28. napján megtörtént. 

 

 

Medgyesegyháza, 2020. április 28. 

 

 

 

 

 

 dr. Kávássy Leila Viola 

            jegyző  

 

 


