
Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Baracska Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról 

Baracska Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)  bekezdése  szerint  Baracska  Község
Önkormányzata  Képviselő-testületének  hatáskörét  gyakorolva,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
a) Baracska Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat),
b) Baracskai Polgármesteri Hivatal ( a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
c) az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési intézménye a Baracskai Bóbita Óvoda ( a
továbbiakban: Bóbita Óvoda)

költségvetésének végrehajtására.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda összevont 2020.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás

a) költségvetési bevételi főösszegét 691.513.611 forintban,
b) költségvetési kiadási főösszegét 537.082.830 forintban,
c) költségvetési maradványát: 154.430.781 forintban,
d) konszolidált bevételi főösszegét 583.218.842 forintban,
e) konszolidált kiadási főösszegét 428.791.179 forintban 

állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda 2020. évi zárszámadási bevételeit
kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) szerinti
bontásban  az  1.  melléklet,  2020.  évi  zárszámadási  kiadásait  kiemelt  előirányzatok,  rovatok  és
feladatellátás  (kötelező,  önként  vállalt,  államigazgatási)  szerinti  bontásban  a  2.  melléklet
tartalmazza.

(2)  Az  Önkormányzat,  a  Polgármesteri  Hivatal  és  a  Bóbita  Óvoda  2020.  évi  zárszámadási
bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(3)  Az Önkormányzat,  a  Polgármesteri  hivatal  és  a  Bóbita  Óvoda engedélyezett  létszámát a  4.
melléklet tartalmazza.

(4)  Az  Önkormányzat,  a  Polgármesteri  Hivatal  és  a  Bóbita  Óvoda  bevételeit  és  kiadásait
kormányzati funkciónkénti, bevétel – kiadás egyenlege bontásban a 5.melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint határozza
meg a képviselő-testület.

(6)  A letéti  számla  forgalmát  a  8.  melléklet,  a  2020.  évi  tartalék  felhasználást  9.  melléklet
tartalmazza.
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(7) A működési és felhalmozási bevételek teljesítését kormányzati  funkciónként a 11.  melléklet
tartalmazza, működési és felhalmozási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektekről szóló tájékoztatót a 12. melléklet
tartalmazza.

(9)  A  települési  önkormányzatok  általános  működésének  és  ágazati  feladatainak  2020.  évi
támogatásának elszámolását a 16. melléklet tartalmazza.

(10)  Az  önkormányzat,  a  Polgármesteri  Hivatal  és  a  Bóbita  Óvoda  pénzforgalom  egyeztetési
táblázatait a 20. melléklet tartalmazza.

(11) Baracska község Önkormányzatának Környezetvédelmi alap számlájának elszámolását a 21.
melléklet tartalmazza.

4. §

A  képviselő-testület  Baracska  község  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetési  maradványát
153.203-174  forinttal,  a  Polgármesteri  Hivatal  2020.  évi  költségvetési  maradványát  716.034
forinttal és a Bóbita Óvoda 2020.évi költségvetési maradványát 511.573 forinttal állapítja meg. (13.
melléklet)

5. §

A hitel állomány alakulását, a több éves kihatással járó feladatokat a 6. melléklet tartalmazza.

6. §

A képviselő-testület  az  önkormányzat,  a  polgármesteri  hivatal  és  a  Bóbita  Óvoda  eredmény
kimutatását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

7. §

(1) A képviselő-testület  az önkormányzat,  a  polgármesteri  hivatal  és a Bóbita  Óvoda 2020. évi
egyszerűsített mérlegét és vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2)  A 17.  melléklet  tartalmazza  az önkormányzat  érték  nélkül  nyilvántartott  eszközei  értékének
kimutatását.

(3)  A  képviselő-testület  a  helyi  önkormányzat  tulajdonában  álló  gazdálkodó  szervezetek
működéséből  származó kötelezettségek,  részesedések alakulását  a  15.  mellékletben foglaltaknak
megfelelően hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat adósság és követelés állományának alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

9. §

Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
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1. melléklet

Baracska Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadási bevételei kiemelt előirányzatok,
rovatok és feladatellátás szerinti bontásban

1. melléklet (1.sz.melléklet.pdf)
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2. melléklet

Baracska Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadási kiadásai kiemelt előirányzatok,
rovatok és feladatellátás szerinti bontásban

2. melléklet (2.sz.melléklet.pdf)

4



3. melléklet

Baracska Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadási bevételeinek és kiadásainak
költségvetési mérlege

3. melléklet (3.sz.melléklet.pdf)
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4. melléklet

Baracska Község Önkormányzatának létszámadatai
4. melléklet (4.sz.melléklet.pdf)
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5. melléklet

Baracska Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciónkénti
bevétel-kiadás egyenlege

5. melléklet (5.sz.melléklet.pdf)
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6. melléklet

Baracska Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
6. melléklet (6.sz.melléklet.pdf)
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7. melléklet

Baracska Község Önkormányzata 2020.évi közvetett támogatásai
7. melléklet (7.sz.melléklet.pdf)
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8. melléklet

Baracska Község Önkormányzata letéti számlájának forgalma
8. melléklet (8.sz.melléklet.pdf)
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9. melléklet

Baracska Község Önkormányzata 2020.évi tartalékának felhasználása
9. melléklet (9.sz.melléklet.pdf)
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10. melléklet

Baracska Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásainak teljesítése
10. melléklet (10.sz.melléklet.pdf)
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11. melléklet

Baracska Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek teljesítése
11. melléklet (11.sz.melléklet.pdf)
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12. melléklet

Baracska Község Önkormányzata EU-s támogatással megvalósuló programjai
12. melléklet (12.sz.melléklet.pdf)
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13. melléklet

Baracska Község Önkormányzata 2020.évi költségvetési maradványa
13. melléklet (13.sz.melléklet.pdf)
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14. melléklet

Baracska Község Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása
14. melléklet (14.sz.melléklet.pdf)
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15. melléklet

Baracska Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek, részesedések alakulása

15. melléklet (15.sz.melléklet.pdf)
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16. melléklet

Baracska Község Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működésének és
ágazati feladatainak 2020.évi támogatásának elszámolása

16. melléklet (16.sz.melléklet.pdf)
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17. melléklet

Baracska Község Önkormányzata érték nélkül nyilvántartott eszközeinek kimutatása
17. melléklet (17.sz.melléklet.pdf)

19



18. melléklet

Baracska Község Önkormányzata adósság és követelés állományának alakulása
18. melléklet (18.sz.melléklet.pdf)
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19. melléklet

Baracska Község Önkormányzata 2020. évi egyszerűsített mérlege és vagyonkimutatása
19. melléklet (19.sz.melléklet.pdf)
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20. melléklet

Baracska Község Önkormányzatának 2020.évi pénzforgalmának egyeztetése
20. melléklet (20.sz.melléklet.pdf)
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21. melléklet

Baracska Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlájának elszámolása
21. melléklet (21.sz.melléklet.pdf)
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Általános indokolás

Baracska  Község  Önkormányzatának  Polgármestere  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerint  Baracska  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hatáskörét  gyakorolva,  az
Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörtében eljárva rendeletet
alkot Baracska Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról.
A Rendelet a vonatkozó jogszabályok szerinti  tájékoztatás, amely átfogó képet nyújt Baracska
Község  Önkormányzatának  2020.  évi  gazdálkodásáról,  bemutatja  a  költségvetés  bevételi  és
kiadási  előirányzatainak  teljesítését,  ezen  belül  a  működési,  felújítási,  beruházási  feladatok
teljesítését, a maradványelszámolást, az önkormányzati vagyon változását és aktuális állapotát.
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