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Sióagárd Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 

szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket 

rendeli el: 

 

 

1. A rendelet hatálya 

  

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Sióagárd Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat 

költségvetési szerveire (Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, Sióagárd Község Konyhája). 

 

 

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése 

 

2. § 

 

(1) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az 

önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési és finanszírozási – kivéve intézményfinanszírozás 

(központi, irányítószervi támogatás) -  

a) bevételi főösszegét 519 058 849 forintban 

b) kiadási főösszegét 429 149 085 forintban 

állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat 2019. évi teljesített – továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – 

bevételeit és kiadásait önkormányzati szintre összevontan a rendelet 1.1. melléklete tartalmazza.  

(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kötelező feladataira vonatkozó mérlegét 2019. évi 

teljesített – továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – bevételeit és kiadásait e rendelet 

1.1. melléklete tartalmazza. 

(4) A teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a működési bevételek és kiadások 

mérlegét a 2.1. melléklete, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2 melléklete 

tartalmazza. 

 

 

3. Sióagárd Község Önkormányzata bevételei és kiadásai, létszámkerete 

 

3. § 

 

(1) Sióagárd Község Önkormányzata 2019. évi teljesített – továbbá az eredeti, és a módosított 

előirányzat szerinti – bevételeit forrásonként, kiadásait kiemelt előirányzatonként és létszámát a 

rendelet 9.1. melléklete tartalmazza.  

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kötelező feladataira vonatkozó bevételi és kiadási 

teljesítés adatokat - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzatokat - a rendelet 9.1.1. melléklete 

tartalmazza. 

 

 



 

4. Sióagárd Község Önkormányzat által fenntartott intézmények  

bevételei és kiadásai, létszáma 

 

4. § 

 

(1) Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi teljesített – továbbá az eredeti, és a 

módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonként, kiadásait kiemelt előirányzatonként és 

létszámát a rendelet 9.2. melléklete tartalmazza.  

 

(2) Sióagárd Község Konyhája 2019. évi teljesített – továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat 

szerinti – bevételeit forrásonként, kiadásait kiemelt előirányzatonként és létszámát a rendelet 9.3. 

melléklete tartalmazza. 

 

  

 5. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései 

 

5. § 

 

(1) Sióagárd Község Önkormányzatának felhalmozási költségvetési kiadásai önkormányzati szinten 

236 987 013 Ft, melyből: 

a) beruházások 13 181 445 Ft 

b) felújítások 193 254 758 Ft 

c) egyéb felhalmozási kiadások 30 550 810 Ft 

(2) Sióagárd Község Önkormányzata, Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, 

Sióagárd Község Konyhája 2019. évi teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat 

szerinti - beruházási kiadásait feladatonként a rendelet 6. melléklete tartalmazza. 

(3) Sióagárd Község Önkormányzata, Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, 

Sióagárd Község Konyhája 2019. évi teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat 

szerinti - felújítási kiadásait célonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza. 
(4) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. (5. melléklet) 

 

 

6. Maradvány 

 

6. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos 

jogszabályok szerint felülvizsgált tárgyévi maradványát intézményenként és összevontan a rendelet 

10. melléklete szerint hagyja jóvá 89 909 764 Ft összegben. 

(2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat költségvetési maradvány 

kötelezettséggel nem terhelt részéből általános tartalékot képez. 

(3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az intézmények (Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini 

Bölcsőde, valamint Sióagárd Község Konyhája) kötelezettséggel nem terhelt (szabad) 

működési célú pénzmaradványának összegével az intézmény 2020. évi finanszírozását 

csökkenti. 
 

 

7. Vagyon 

 

7. § 

 

(1) Az önkormányzat eszközeit és forrásait bemutató zárszámadási mérleget Sióagárd Község 

Önkormányzata, Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, Sióagárd Község Konyhája 

bontásban és összevontan a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza. 



 

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását Sióagárd Község Önkormányzata, Sióagárdi 

Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, Sióagárd Község Konyhája bontásban és összevontan a 

rendelet 12. számú melléklete tartalmazza. 
 

  

8. Egyéb rendelkezések 

 

8. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal 

kapcsolatos elszámolását a rendelet 13-15. mellékletek szerint hagyja jóvá. 

(2) Sióagárd Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból 2019. december 31-én fennálló kötelezettsége nem volt. (3. és 4. 

melléklet) 
(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.  

(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan 

1. számú tájékoztató tartalmazza. 

(5) Az önkormányzat 2019. december 31-én felvett hitel- és kölcsönállománnyal nem rendelkezik. (2. 

számú tájékoztató) 

(6) Sióagárd Község Önkormányzata által 2019. évben teljesített támogatásértékű kiadások és átadott 

pénzeszközök részletezését a 3. számú tájékoztató tartalmazza. 

(7) Az önkormányzat által adott hitel- és kölcsönállomány összegét 2019. december 31-i 

fordulónappal a 4. számú tájékoztató tartalmazza. 

(8) Adósság állomány alakulását a 5. számú tájékoztató tartalmazza. 

(9) Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseit a 6. számú tájékoztató 

tartalmazza. 

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási 

előirányzatainak keretszámai a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint 

alakulnak. 

 

 

9. Záró rendelkezések 

 

9. § 

 

(1) A rendelet 2020. . ………… napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 

 

 

Sióagárd, 2020.  

 

      

 

 Gerő Attila Balogh Györgyi 

 polgármester jegyző 

    

  

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2020…………….. napján helyben szokásos módon kihirdetésre került. 

 

 

 

 

 Balogh Györgyi 

 jegyző 


