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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2022.(V.30.)  önkormányzati   r e n d e l e t e 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának elfogadásáról 

 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés d) és f) pontja és az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §.-
ában biztosított hatáskörében a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 
 
 

1. § 
 

A Képviselő-testület Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének főbb egyenlegeit 
az alábbiak szerint állapítja meg (e Ft): 
a) az önkormányzati bevételek főösszegét  8 789 561 eFt-ban 
b) az önkormányzati kiadások főösszegét  5 314 921 eFt-ban 
c) a működési célú bevételek főösszegét (finanszírozás nélkül)  3 281 996 eFt-ban 
d) a működési célú kiadások főösszegét (finanszírozás nélkül)  3 139 740 eFt-ban 
e) a működési költségvetés főösszegét       142 256 eFt-ban 
f) a felhalmozási célú bevételek főösszegét (finanszírozás nélkül)        673 358 eFt-ban 
g) a felhalmozási célú kiadások főösszegét (finanszírozás nélkül)  2 108 767 eFt-ban 
h) a felhalmozási költségvetés főösszegét                        -1 435 409 eFt-ban 
i) a költségvetés összesített főösszegét                         -1 293 153 eFt-ban 
j) a működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel főösszegét  626 720 eFt-ban 
k) a felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel főösszegét     3 884 618 eFt-ban 
l) a belső finanszírozás főösszegét  4 511 338 eFt-ban 
m) a működési célú finanszírozási bevételek főösszegét  69 650 eFt-ban 
n) a működési célú finanszírozási kiadások főösszegét  69 414 eFt-ban 
o) a működési célú finanszírozás főösszegét  3 236 eFt-ban 
p) a fejlesztési célú finanszírozási bevételek főösszegét  253 219 eFt-ban 
q) a fejlesztési célú finanszírozási kiadások főösszegét  0 eFt-ban 
r) a fejlesztési célú finanszírozás főösszegét  253 219 eFt-ban 
s) a külső finanszírozás főösszegét  256 455 eFt-ban 
t) a betét lekötés főösszegét  0 eFt-ban 
u) a betét visszavonás főösszegét  0 eFt-ban 
v) a finanszírozás főösszegét  4 767 793 eFt-ban 
 

 
 

2. § 
 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 1. melléklet szerint 3 978 366 eFt 
bevétellel és 3 206 154 eFt kiadással jóváhagyja. 

 
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási műveletekkel korrigált működési bevételeit és 

kiadásait a 7. számú melléklet szerint 3 281 996 eFt bevétellel és 3 139 740 eFt kiadással jóváhagyja. 
 

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, felhalmozási bevételeit a 8. számú 
melléklet szerint 4 811 195 eFt bevétellel és 2 108 767 eFt kiadással jóváhagyja. 

 
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási műveletekkel korrigált beruházási és felújítási 

kiadásait, felhalmozási bevételeit a 8. számú melléklet szerint 673 358 eFt bevétellel és 2 108 767 eFt 
kiadással jóváhagyja. 
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3. § 
 

(1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat összesített pénzügyi mérlegeit az 1., 2., számú mellékletekben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 
(2) Az Önkormányzati feladatok kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a 3., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4., 3/5., 

számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 
 
(3) Az önkormányzati a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4., 4/1., 4/2., 

4/3., 4/4., 4/5., 4/6., 4/7., 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 jóváhagyja. 

 
4. § 

 
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. számú melléklet szerint fogadja el. 
 

5. § 
 

Az önkormányzat a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 32., 33., 34. 
számú mellékletek, a mérleg valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 
 

6. § 
 

(1) A Képviselő-testület az Balassagyarmat Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi maradványát és 
annak felhasználását a 26., 27., mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 

 
(2) A Képviselő-testület az Balassagyarmat Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi eredmény 

kimutatását a 28., mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 
 

7. § 
 

A Képviselő-testület az önkormányzati beszámoló kiegészítő mellékleteit 9., 10., 11. 12., 13., 14., 23., 24., 25., 
29., 30., 31., 35. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 
 

8. § 
 
 
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
 
 
 /: Csach Gábor :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2022. május hó 30. napján 16.00 órakor 
 
 
 
 
 
 /: dr. Varga Andrea :/ 
 jegyző 


