
pATvARc rözsÉ,c öNronuÁNyZATA rBpvIsBró- rBsrürBrBNBr
2 / 2021,. ry. 28.) önkormányzati tendelete

Patvarc Köz s ég Ö nkotmány zata 2020, év i zátszámadás ának elfogadás ától

Paftatc Község Önkormányzatanak Képviselő-testlilete a kataszaőfavédelemtől és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításfuőI sző|ő 2071. évi CXXWII. töwény 46. § (4)

bekezdésében kapott haáskörében eLjáwa, tekintettel a veszéIyhe|yzet kihirdetésétőI szőIő
27 /2021,Q,,29.) Korm. tendelette, a Magyatotszág ,Prlaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) és I
pon§a és az á|IarlÁáztatástőI szőIő, többször módosított 2077, évi CXCV. törvény 91. §,-ában
biztosított hatáskötében a 2020. évi köItségvetési zatszámadásárőI a következő tendeletet alkoga.

1.§

A Képviselő-testlilet az önkotmányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését az aLábbi főbb
mutatók szeíint

Megnevezés
Etedeti

előfuányzat
Módosított
e|őfuányzat

Teliesítés

Önkormánvzati bevételek ÖSSZESEN 106 981 297 2L2 242707
Önkormánv zati kiadások Ö S SZ E SEN 106 981 297 272 97 656
Működési célú bevételek összesen finanszírozás nélkti{ 361,79 4211,6 43 687

Működési célú kiadások összesen ftnansztrozás néIkiil 42026 47 670 38 576

Működési költséeryetés egvenlege -5 847 -5 554 5 105

F elhalmozási célú bevételek összesen ftnansztozás nélkiiLl 6 222 190 544 1,35 082
F elhalmozási célú kiadások ös szes en flnanszitozás nélkiil 64 955 249 542 59 080

Felhalmozási költsésvetés eryenlege -58 733 -58 998 76 002
Költsésvetés összesített eeyenlege 64 580 64 552 81 107

Működésicé|ű,eLőzőévipénzmandvánvisénybevétel 6 567 6 539 5 93I
F elhalmozási célú e\őző évi p énzmaradvány iqénybevétele 58 013 58 013 58 013
Belső ftnanszítozás összesen 64 580 64 552 63 944
Működési céIú finanszitozási bevételek
Működési célú finansz tozási kiadások
Működési célú finans zitozás egyenlege 0 0 0

Feilesztési céIű ftnanszfuozási bevételek 0 0

Fei les z tési céLí ftnanszírozási kiadás ok
Feilesztési célú finans zítozás egyenlege 0 0 0
külső ítnanszítozás összesen 0 0 0
r rnanszríozas osszeseír 64 580 64 552 63 944

Működési kiadáshoz kapcsolódó 2020. évi zátő
folvószámla egvenleg
Fejlesztéshe z kiadáshoz kapcsolódó 2020. éi zárő
fo|yőszátnla egyenleq
2020. évi zárő folvőszámla eEyenleE összesen
Működé si költs égvctóshez kap c s oló dó telj es ftnaszír ozási
iqóny
F ej lesz tési költs égvctéshez kap cs oló dó telj es ftnasztrozási
isénv

0 0

Telies ftnaszítozási igénv összesen 0

Működési hiánv 0 0

ebből ükvidhitellel fedezett rész
ftnanszfuozási fonással nem rendezett tész



Feilesztési hiány 0 0
_ ebből lekötött hitellel f,edezet
- hitellel nem fedezetttész 0 0

2.§

(1) Az Önkormányzat l(épviselő-testiilete a 2020. évi költségvetés végrehajtásfuőL sző|ő
zátszárnadást az 1,,, 2,, 2f 1.,2/2., 2/3., 2/4.,2/5. számu mellékletekben foglaltaknak megfelelóen
1őváhagyja.
Q) 

^" 
Önkormányzatl<tadásait jogcímenként, bevételeit forásonként a 2.,2f 1., 2/2., 2/3., 2/4.,

2/5., számu mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3.§

(1) A Képviselő-testiilet az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3. számű mellékelt
szerint fogadja eI.

Q) 
^ 

I(épviselő-tesrii{et az önkotmányzat benlházási és fclújítási kiadásait és felhalmozási
bevételeit a 4. számu mellékiet szednt hagyja )ővá.

4.§

Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szednti vagyonát - 5., 6., 16., számű mellékletek
szerint, 912 603 eFt mérleg főösszegben állapí1a meg.

5.§

(1) A Képviselő-testii,let az önkormányzat2020. évimaradvány-kimutatását, etedmény-kimutatását
a 7 .,8.,9. számí mellékletekben foglaltak szerint hagyja jővá.
(2) 

^ 
I45 051 eFt matadvány összegéből működési céi.:ra 6 (l49 eFt-ot, fclhalmozás ra 138 453 eFt-

ot állapít meg.

6.§

(1) A Képviselő-testiilet a Patvatc I(özsóg Önkormányzatának központosított és egyéb kötött
felhaszná|ásű támogatások és a mlJtatőszámok, feladatmutatók a|apján járő támogatások
eLszámolását a 70. és 71. számú mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

7.§

A l(épviselő-testi.iiet a 1,2.,1,3.,1,4.,15., számű mellékletckben foglaltakat tudomásul vcszi.

8.§

E rendelet 2021, május 31,, napjánLéphatá|yba.
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