
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

Fegyvernek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről  
 
 

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését e rendelet 1. melléklete 
szerint a következők szerint hagyja jóvá:  
a) Bevételi főösszegét 5.915.885 ezer forintteljesítéssel, melyből működési célú bevétel 

1.525.202 ezer forint működési célú, 451.881 ezer forint felhalmozási célú és 3.938.802 
ezer forint finanszírozási célú bevétel. 

b) Kiadási főösszegét 5.509.875 ezer forint teljesítéssel, melyből működési célú kiadás 
1.682.443 ezer forint, 189.222 ezer forint felhalmozási célú kiadás és 3.827.432 ezer 
forint finanszírozási célú kiadás. 

c) A költségvetési egyenleg 406.010 ezer forint. 
d) A működési bevételek és kiadások egyenlege -157.241 ezer forint 
e) A felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 262.659 ezer forint 
f) A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 111.370 ezer forint  
 

2. § 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi záró 
pénzkészletét 414.817.230,-Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá e rendelet 11. melléklete 
szerint. 
 

3. § 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete bevételi és kiadási kiemelt 
előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
a) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés bevételi 

főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését a rendelet 1. melléklete szerint hagyja 
jóvá. 

b) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés kiadási 
főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését a rendelet 1. melléklete szerint hagyja 
jóvá. 

 
4. § 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi 242,97 fő engedélyezett 
létszámát 231,12 fő teljesítéssel alábbiak szerint hagyja jóvá:  
a) Intézményenként e rendelet 1. melléklete szerinti teljesítéssel. 
b) A létszám funkciócsoportonkénti megoszlását e rendelet 12. melléklete szerint. 

 
5. §. 



 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi mérlegét 
(vagyonkimutatását) az alábbiak szerint hagyja jóvá e rendelet 5. és 6. melléklete szerinti 
részletezettséggel:  
a) az eszközök értéke 5.771.091 ezer forint  
b) a források értéke 5.771.091 ezer forint 

 
6. §. 

 
(1) A 2021. évi maradvány elszámolását a rendelet 4. mellékletében részletezettek szerint 
406.007.482 forintban állapítja meg.  A tartalékba helyezhető elvont maradvány 19.138.000 
forint, melyet az önkormányzat elvon az intézményeiből és azt önkormányzati tartalékba 
helyezi a 8. mellékleti szerinti részletezéssel.     
 
(2) A maradvány változását illetve felhasználást a 2/2022.(II.14.) Fegyvernek Város 
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeleten át kell vezetni az alábbiak szerint:  
a) A 2022. évi intézményi költségvetések tartalmazzák a szükséges előirányzatokat a 8. 

melléklet szerinti összegekkel.  
b) Az elvont pénzmaradványt a támogatásértékű kiadásoknál kell az előirányzatban 

szerepeltetni.  
c) A kötött maradványokat az intézményi költségvetésben a megfelelő költséghelyen kell 

előirányzatosítani. 
d) Bevételi oldalon a költségvetési maradvány igénybevétele előirányzaton kell megjelennie a 

8. melléklet szerinti összegeknek.  
 

7. § 
 

(1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.  
(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. melléklete szerint hagyja 

jóvá.  
8. § 

 
Az önkormányzat részesedéseinek állományát a rendelet 7. melléklete szerint hagy jóvá. 
 

9. §  
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat több éves kihatással 
járó döntéseiből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését a rendelet 9. melléklete szerint 
hagyja jóvá.  
 

10. § 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évben e rendelet 10. melléklet 
szerint közvetett támogatásokat nem nyújtott.  
 

11. § 
 

 
 



Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi állami támogatások 
elszámolását a 13. melléklet szerint jóváhagyja az alábbiak szerint: 
a) Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen 11.753 forint 
b) Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás 4.062.389 forint. 

 
12. § 

 
E rendelet 2022. április 30. napján lép hatályba. 
 
 
 
  Tatár László         dr Pető Zoltán   
  polgármester                                 jegyző 
 
 
Kihírd.: 2022.IV.29. 


































































































