
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2020. (VII. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 30.) 

önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés c) pontjában, a (3) bekezdés i) pontjában, valamint 

a (4) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és 

Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

 

1. § Felsőzsolca Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadás:  

 

1 868 800 940 Ft Költségvetési bevétellel 

1 559 103 528 Ft Költségvetési kiadással 

 309 697 412 Ft Költségvetési egyenleg 

 

      954 894 513 Ft Finanszírozási bevétellel 

          8 099 875 Ft Finanszírozási kiadással 

          1 256 492 050 Ft Költségvetési maradvánnyal 

 

        2 823 695 453 Ft Összes Teljesített bevétellel 

       1 567 203 403 Ft Összes teljesített kiadással 

hagyja jóvá.  

 

2. § Az 1. §-ban megjelölt bevételek és kiadások főösszegét az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 

mellékletek tartalmazzák. 

 

Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 155. § (2) bekezdése 

alapján az önkormányzat 2019. évi maradványának összege 1 256 492 050 Ft.  

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának 

összegét és felosztását a 7. melléklet tartalmazza.     

                        

3. §  Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: 

 

1.1. melléklet Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege  

 

1.2. melléklet Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadás kötelező feladatainak 

 pénzügyi mérlege 

 

1.3. melléklet Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak 

 pénzügyi mérlege 

 

1.4. melléklet Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak 

 pénzügyi mérlege 
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2.1. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)                           

  

2.2. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati 

szinten) 

 

3. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése 

beruházásonként 

 

4. melléklet Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként 

 

5. melléklet  Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, 

 hozzájárulások (8 db pályázatról) 

 

6.1. melléklet Az Önkormányzat 2019. évi összes bevétele és kiadása 

 

6.1.1. melléklet Az Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.1.2. melléklet Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.1.3. melléklet Az Önkormányzat államigazgatási feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.2. melléklet A Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása 

 

6.2.1. melléklet A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.2.2. melléklet A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.2.3. melléklet A Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.3. melléklet A Felsőzsolcai GAMESZ (a továbbiakban: GAMESZ) összes bevétele és 

kiadása 

 

6.3.1. melléklet A GAMESZ kötelező feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.3.2. melléklet A GAMESZ önként vállalt feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.3.3. melléklet A GAMESZ államigazgatási feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.4. melléklet  A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) összes 

bevétele és kiadása 

 

6.4.1. melléklet Az Óvoda kötelező feladatainak bevétele, kiadása  

 

 

6.4.2. melléklet Az Óvoda önként vállalt feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.4.3. melléklet Az Óvoda államigazgatási feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.5. melléklet A Felsőzsolcai Közművelődési és Városi Könyvtár (a továbbiakban: 

Közművelődés) összes bevétele, kiadása 
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6.5.1. melléklet A Közművelődés kötelező feladatinak bevétele, kiadása 

 

6.5.2. melléklet  A Közművelődés önként vállalt feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.5.3. melléklet A Közművelődés államigazgatási feladatainak bevétele, kiadása 

 

7. melléklet  A költségvetési szervek 2019. évi maradványának alakulása 

 

8. melléklet  A 2019. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának 

alakulása jogcímenként 

 

1. tájékoztató tábla Az Önkormányzat zárszámadásnak pénzügyi mérlege 2018.- 2019. 

 

2. tájékoztató tábla Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok 

szerinti, évenkénti bontásban 

 

3. tájékoztató tábla Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és 

eszközök szerinti bontásban 

 

4. tájékoztató tábla Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők 

szerinti bontásban 2019. december 31-én 

 

5. tájékoztató tábla Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye) 

 

6. tájékoztató tábla Kimutatás a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról 

 

7.1.tájékoztató tábla Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 

 

7.2.tájékoztató tábla Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 

 

7.3.tájékoztató tábla Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 

 

8.tájékoztató tábla Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 

működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 

 

9. tájékoztató tábla Pénzeszközök változásának levezetése 

 

   

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

  

 

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 

SZMSZ-ének VII/1. pontja alapján 

a jegyzőt helyettesítő 

 

 

 DR. KAKAS ZOLTÁN S. K. SZARKA TAMÁS S. K. 
 hatósági osztályvezető polgármester 


