
KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 15/2020.(VII.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 képviselő-testület a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal, a Kevermesi Családsegítő, 
Gondozási és Szociális Központ és Kevermes Nagyközség Önkormányzatának együttes 2019. évi 
költségvetésének teljesítését 
            (1) 1.526.229 EFt bevétellel, ezen belül 
                a) önkormányzatok működési támogatásai,  172.164 EFt 

                b) egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről 142.575 EFt 
                c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 215.924 EFt 

                d) közhatalmi bevételek,  34.217 EFt 

                e) intézményi működési bevételek,  134.898 EFt 

                f) felhalmozási bevételek,  260 EFt 

                g) működési célú átvett pénzeszközök,  199 EFt 

                h) államháztartáson belüli megelőlegezés, 6.143 EFt 
                i)  előző évi költségvetési maradvány igénybevételét  819.849 EFt-ban 

elfogadja. 

            (2)  957.316 EFt  kiadással, ezen belül 
                a) 267.767 EFt  személyi juttatással, 
                b)   42.907 EFt munkaadókat terhelő járulékkal, 
                c) 179.740 EFt  dologi és egyéb folyó kiadással, 
                d)     3.289 EFt  működési célú pénzeszköz átadással, 
                e)   13.283 EFt  társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatással, 
                f)     3.232 EFt  egyéb elvonások, befizetések, 
                g)  441.218 EFt  felhalmozási kiadással, 
                h)        100 EFt  működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása 

    i)    5.780 EFt  államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéssel, 
elfogadja. 

2.§ 

A képviselő-testület az önkormányzat összevont bevételi pénzforgalmát az 1. mellékletében foglaltak 
szerint jóváhagyja. 
 

3.§ 

A képviselő-testület az önkormányzat összevont kiadási pénzforgalmát az 2. mellékletében foglaltak 
szerint jóváhagyja. 

4.§ 

(1) Az átadott pénzeszközök teljesítését a képviselő-testület 3.289 EFt összegben a 3. mellékletben 
foglalt részletezés szerint elfogadja, az egyéb visszafizetési kötelezettségek teljesítését 3.232 EFt 

összegben, és a működési célú visszatérítendő támogatások összegét 100 EFt összegben 3. 
mellékletben foglalt részletezés szerint elfogadja, az önkormányzat társadalom-, és szociálpolitikai 
juttatások teljesítését jogcímenkénti és forrásonkénti részletezését a 4. mellékletben szereplő 13.283 
EFt összegben elfogadja. 
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek teljesülését és forrásonkénti részletezését a 
képviselő-testület 990.316 EFt összegben, a beruházási kiadások és felújítási kiadások teljesülését 
célonként részletezve 441.218 EFt összegben az 5. melléklet szerint elfogadja. 



(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonként és kormányfunkcióként részletezett bevételi és kiadási 
teljesítését a képviselő-testület a 6. melléklet szerint elfogadja. 
(4) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonként és intézményenként részletezett bevételi és kiadási 
teljesítését a képviselő-testület a 7. melléklet szerint elfogadja. 
(5) A vállalkozási tevékenységét a 8. melléklet szerint 33.669 EFt bevétel és 38.999 EFt kiadási 
összegben elfogadja. 
(6) A Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH) bevételeit és kiadásait a 9. 
melléklet szerint elfogadja. A KÖH bevételeit 57.699 EFt összegben, a kiadásait 53.623 EFt 
összegben. 
(7) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét intézményenként és tevékenységenként a 
képviselő-testület a 10. melléklet szerint elfogadja. Az átlagos statisztikai állomány a polgármestert és 
a képviselőket is tartalmazza. 
(8) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatását 172.164 EFt összegben  a 11. melléklet 
szerint elfogadja. 

(9) A mérlegeket az alábbiak szerint fogadja el intézmény szerint: 
 a) a Kevermes Nagyközség Önkormányzat mérlegét a képviselő-testület a 12. melléklet szerint, 
b)  a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a 13. melléklet szerint, 
c) a Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ mérlegét a 14. melléklet szerint, 
d) a képviselő-testület az összevont mérlegét a 15. melléklet szerint 
fogadja el. 

(10) A képviselő-testület az eredmény-kimutatást intézmény szerint: 
a) a Kevermes Nagyközség Önkormányzat 16. melléklet, 
b) a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 17. melléklet, 
c) az Kevermesi Családsegítő, Szociális és Gondozási Központ 18. melléklet, 
d) az önkormányzat összesen a 19. melléklet 
szerint fogadja el. 

(11) A képviselő-testület a maradványt kimutatást intézmény szerint: 
a) Kevermes Nagyközség Önkormányzat 20. melléklet, 
b) a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 21. melléklet, 
c) az Kevermesi Családsegítő, Szociális és Gondozási Központ 22. melléklet, 
d) az önkormányzat összesen a 23. melléklet 
szerint fogadja el. 

(12) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban intézményként a 
24-26. melléklet szerint fogadja el. 

 

 

5. § 

A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési rendeletében közvetett támogatások nyújtásáról nem 
döntött és nem nyújtott kedvezményeket. 

 

6.§ 

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései a 2019. évi költségvetési évben nem voltak, a 

képviselő-testület nem döntött hitelfelvételről, kölcsönről. 
 

7.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 

                                 Lantos Zoltán sk.                                                    Gácsér Béla sk. 

                                    polgármester                                                            jegyző 

 
















































































