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Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati
rendelete

a 2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 31
Bélapátfalva Város Önkormányzat 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. § Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő Testülete az Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról készült zárszámadását, az 1. melléklet alapján a következő főösszegekkel hagyja jóvá:
a) Bevételi főösszeg: 970 946 436 Ft,
b) Kiadási főösszeg: 689 969 753 Ft.
2. § (1) A 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a rendelet 1. melléklete, Bélapátfalva Város Önkormányzatának pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet, a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati

Hivatal pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A rendelet az 1. §-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:
a) Intézményi működési bevételek 18 969 788 Ft
b) Önkormányzat sajátos működési bevétele 67 829 985 Ft
c) Önkormányzat költségvetési támogatása 389 899 622 Ft
d) Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz 73 650 977 Ft
e) Költségvetési maradvány 176 791 912 Ft
f) Kölcsönök visszatérülése 154 435 Ft
g) Támogatás értékű működési bevételek 50 427 627 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezés 14 147 475 Ft
i) Felhalmozási célú bevételek 179 074 615 Ft
(3) A bevételi főösszeg helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:
a) Személyi juttatások 146 716 084 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 21 117 754 Ft
c) Dologi és egyéb folyó kiadások 183 566 719 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 561 029 Ft
e) Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 1 500 000 Ft
f) Támogatás értékű működési kiadások 201 218 657 Ft
g) Működési célú pénzeszközátadás 4 950 000 Ft
h) Beruházások 75 800 382 Ft
i) Felújítás 35 166 121 Ft
j) Finanszírozási kiadások 13 761 695 Ft
k) Működési célú kiadások 611 312 Ft
(5) A kiadási főösszeg részletezését helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervenként és főbb kiadási jogcímenként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat és az általa irányított intézmények beruházásait és felújításait a rendelet 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az egyszerűsített mérleget a rendelet 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést az 9. melléklet és 10. melléklet tartalmazza.
(9) A maradvány kimutatást a 11. melléklet és 12. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat és intézményei létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.
(11) A közvetett támogatásokról készített kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
(12) A pénzeszközök változását a 15. melléklet és 16. melléklet tartalmazza.
(13) Az eredmény-kimutatást a 17. melléklet és 18. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat 2021. évi vagyonának kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
(15) A 2020. évi költségvetési támogatások elszámolását az 20. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
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