
 Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

7000. Sárbogárd, Hősök tere 2. 

 

Előterjesztés 
 

 

Tárgy: 2020. évi zárszámadás  

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi 

önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a 

jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a rendelet 

képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési 

évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A nemzetiségi önkormányzat 

zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) 

bekezdésében meghatározott eltérésekkel, miszerint 

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni, 

b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 

gyakorolja, 

c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke, 

d) a jegyző részére meghatározott feladatokat – a helyi nemzetiségi önkormányzat 

kivételével – az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője látja el. 

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója 

összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a 

beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget az államháztartás számviteléről 

szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet szabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt 

az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő. 

 

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2020. évi költségvetését a 3/2020. (I.29.) 

SRNÖ határozatával fogadta el 1 040 000 Ft kiadási és bevételi előirányzattal. 

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2020. évre tervezett feladatainak bevételeit 

és kiadásait 

 

2 113 633 Ft módosított bevételi előirányzattal és 

2 113 633 Ft bevételi teljesítéssel, valamint 

2 113 633 Ft módosított kiadási előirányzattal és 

   143 066 Ft kiadási teljesítéssel hajtotta végre. 

 

A bevétel-kiadás különbözete 1 970 567 Ft. 

Az előterjesztés 1. valamint 1/1.-1/6. mellékletei tartalmazzák az Önkormányzat 2020. évi 

bevételeit forrásonként, a kiadásait kiemelt előirányzatonként. 

 

Bevételek alakulása: 
Eredeti előirányzat:      1 040 000 Ft 

Módosított előirányzat:   2 113 633 Ft 

Teljesítés:     2 113 633 Ft 

Teljesítés módosított előirányzathoz:    100  % 

Az Önkormányzat bevételei a támogatásértékű működési és feladatalapú bevételek és a 

finanszírozási bevétel. A támogatásértékű működési és feladatalapú bevételek előirányzata      



1 803 442 Ft, teljesítése 1 803 442 Ft, ami 100 %-os teljesítést jelent. Finanszírozási bevétel 

310 191 Ft, mely a 2019. évi maradvány felhasználása. 

 

Kiadások alakulása: 
Eredeti előirányzat:      1 040 000 Ft 

Módosított előirányzat:   2 113 633 Ft 

Teljesítés:        143 066 Ft 

Teljesítés módosított előirányzathoz:        6, 8  % 

 

Az Önkormányzatnak a 2020. évi kiadásai között dologi kiadások, a 2019. évi működési 

támogatás elszámolása során fel nem használt 92 851 Ft összeg visszautalása volt az Emberi 

Erőforrás Minisztérium részére. A dologi kiadások a bankszámla fenntartásával kapcsolatos 

költségeket tartalmazzák. 

Az Önkormányzat maradványa 1 970 567 Ft. 

 

 

Határozati javaslat: 
 

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 

elnök a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi beszámolóját 

 

  2 113 633 Ft módosított bevételi előirányzattal és 

  2 113 633 Ft bevételi teljesítéssel, valamint 

  2 113 633 Ft módosított kiadási előirányzattal és 

     143 066 Ft kiadási teljesítéssel  

hagyom jóvá az 1. mellékletben és az 1/1-1/6. mellékletében részletezett bevételek és 

kiadások figyelembevételével. 

 

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatellátáshoz szükséges létszámát a 2. 

melléklet szerint hagyom jóvá. 

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi maradványát 1 970 567 Ft-ban 

állapítom meg a 4. melléklet szerint. 

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonát az 5. melléklet szerint hagyom 

jóvá. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 

 

Sárbogárd, 2021. május 10. 

 

           Majláth Antal  

           SRNÖ elnöke 

 


