
BAIASSÁ G Y ARM AT YÁROS Ö N XO nUÁIUYZATA
POLGARMESIERÉNEK

19/2020,(V1.07.) önkormányzati r e n d e l e t e
Balassagyarmat Város Onkormányzata 2019. évi zárszámadásának elfogadásáróI

A Kormány veszélfhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(111.11.) Korm, rendeletének 1. §-ában
meghatározott veszélyhelyzetre tekintettel, az (Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és 0 pontjaiban
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben), a katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes
töruények módosításáról szóló 2011. évi CXXVlll, töruény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
meghatározott jogkörben eljárva - az Mötv. 9. §-ában foglaltak megtaftásával - a Balassagyarmat
Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási feladat-és hatáskörét gyakorolva az
államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV, törvény 91. §-ában biztosított
hatáskörben eljárua a 2019. éviköItségvetésizárszámadásáról a következö rendeletet alkotom:

í.§

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének föbb egyenlegeit az alábbiak
szerint állapítom meg (e Ft):

E.ei, M. ei,

Ö n ko r m á n yz ati bevéte I ek ÖsszEsEN 7 432 285 7 875 055 8 083 784

Önkormányzati kiadások ÖsszEsEN 7 432 285 7 875 055 3 795 392

Műkódési célú bevételek összesen finanszírozás nélkül 2 528 087 2 748 527 2 988 734

Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül 3 021 500 3 234 231 2 780 885

M űködési költségvetés egyenlege -493 413 -485 704 207849

Felhalmozási célú bevételek összesen finansz. nélkül 368 494 542 280 510 802

Felhalmozási célú kiadások összesen finansz. néIkül 4 374 210 4 586 039 960 994

Fel hal mozási költségvetés egyen lege ,4 005 716 -4 043 759 -450 192

Kö ltségv etés összesííett egye n l eg e -4 499 129 -4 529 463 -242343

Működési célú előzó évi pénzmaradvány igénybevétel 359 9BB 370 4B9 370 4B9

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
iaénvbevétele 4005716 4 043 759 4 043 759

B e l ső f i n a n szí rozás összesen 4 365 704 4 414 248 4 414 248

Műkódési célú finanszírozási bevételek 170 000 170 000 170 000

Működési célú finanszírozási kiadások 36 575 54 785 53 513

M űködési célú finanszírozás egyenlege 1 33 425 115215 116 487
Feilesztési célú finanszírozási bevételek
Fejlesztési célú finanszírozási kiadások

Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege

kü l ső f i n anszí rozás összesen 133 425 11 5 215 1 16 487
Betéte k vissz avo n ása m ű ködési
Betétek lekötése m űködési

Működési célú betétek egyenlege

Beté te k v i s sz avo n á sa fej l e sztés i

Betéte k l e kóté se fej l e szté si

Fejlesztési céIú betétek egyenlege

F i n anszí rozás összesen 4 499 129 4 529 463 4 530 735



2,§

(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 7.számú melléklet szerint

3 529 223 e Ft bevétellelés

2 834 398 e Ft kiadással
jóváhagyom.

(2) Az ónkormányzat finanszírozási müveletekkel korrigált működési bevételeit és kiadásait a 7,számú
melléklet szerint

2 9BB 734 e Ft bevétellel és

2 780 885 e Ft kiadással
jóváhagyom,

(3) Az ónkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, felhalmozási bevételeit a 8. számú melléklet
szerint

4 554 561 e Ft bevétellel és

960 994 e Ft kiadással
jóváhagyom.

(4) Az önkormányzat finanszírozásí műveletekkel korrigált beruházási és felújítási kiadásait,
felhalmozási bevételeit a 8. számú melléklet szerint

510 802 e Ft bevétellel és

960 994 e Ft kiadással
jóváhagyom.

3§

(1) Az Önkormányzaf ősszesííett pénzügyi mérlegeit az 1., 2., számú mellékletekben foglaltaknak
megfe l e l őe n jóv á h agyo m.

(2) Az Ónkormányzati feladatok kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a 3., 3/1., 3/2., 3/3.,
3/4., 3/5., számú mellékletben foglaltaknak megfelelőe n jóváhagyom.

(3) Az ónkormányzati a kóltségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4.,
4/1.,4/2.,4/3.,4/4.,4/5,,4/6,,4ft.,4/8,,4/9.,4/10.,4/11.,4/12.,4/13.,4/14.,4/15.,5.,5/1.,6.,6/1.
számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom,

4§

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 14. számú melléklet szerint elfogadom.

5.§

Az ónkormányzat a 2019. december 31-ei állapot szerintivagyonát 15,, 16., 17., 18., 19., 20,, 21,, 31.,
32., 33. számú mellékletek, a mérleg, valamint a vagyonleltárban szerepló adatok alapján
jóváhagyom.

6.§

(1) Balassagyarmat Város Ónkormányzata és intézményei 2019.évi maradványát és annak
felhasználását a 25., 26., mellékletben foglalt részletezettséggel elfogadom.
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(2) Balassagyarmat Város Önkormányzata és intézményei 2019.évi eredmény kimutatását a 27.,
mellékletben foglalt részletezettséggel elfogadom.

Z,§

Az önkormányzati beszámoló kiegészító mellékleteit 9., 10,, 11., 12., 13.,22.,23.,24.,28.,29.,30.,
34. szám(l mellékletekben foglaltaknak megfelelöen állapítom meg.

8.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

d'kT, A-,..F-=-
/: dr. Varga Andrea :/

jegyző

kihirdetve:
Balassagyarmat, 2020, június hó 07. napján

1

A l's &:zrc-<_
/: dr. Varga Andrea :/

jegyzöfl#ffi}


