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Mesterszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati 

rendelete 

Mesterszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Mesterszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. 

évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében található előírásokra, a 2021. évi költségvetésének 

végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja. 

1. § 

A Képviselő-testület Mesterszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló zárszámadást   

209 341 793 Ft bevételi főösszeggel   

171 991 098 Ft kiadási főösszeggel   

37 350 695 Ft maradvánnyal hagyja jóvá. 

2. § 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlegét az 1. 

melléklet szerint fogadja el. 

 

(2) A Képviselő-testület Mesterszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek 

és költségvetési kiadásainak mérlegét kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti 

bontásban a rendelet 2. melléklet és az 3. melléklet szerint fogadja el. 

 

(2) A Képviselő-testület Mesterszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a 

működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlegét a 4. melléklet és 5. 

melléklet szerint fogadja el. 

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi állami támogatások összegét a 6. melléklet 

alapján fogadja el. Az elszámolások alapján a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 

feladatfinanszírozás keretében Mesterszállás Községi Önkormányzatnak 1.839.950,- Forint összegű 

állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett. 

 (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi és további évekre áthúzódó beruházási és 

felújítási kiadásai az 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2021. évben nyújtott működési és felhalmozási célú 

vissza nem térítendő támogatások mértékét az 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2021. évben folyósított pénzbeli ellátási juttatásokat 

a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 



2 

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetételét a 

10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 

11. melléklete szerint fogadja el. 

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklete, 

valamint feladatonkénti megoszlását a 13. melléklet és 14. melléklet szerint fogadja el. 

 (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási tervét havi 

bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el. 

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. éven nyújtott közvetett támogatásait a 16. 

melléklet szerint elfogadja. 

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat az engedélyezett költségvetési létszámkeretét és a 

tényleges létszám alakulását 2021. évben a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2021. évi általános- és céltartalékainak előirányzatát a 

18. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzatnak 2021. bázis évet követő három év tervezett 

előirányzatainak keretszámait a 19. melléklet szerint elfogadja. 

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat által megkötött, több éves kihatással járó, adósságot 

keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek alakulását a 20. mellékletben foglaltak szerint 

hagyja jóvá. 

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzatnak a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a 353/2011. (XII. 30.) 

kormányrendelet szerint meghatározott saját bevétel alakulását a 21. melléklet szerint tudomásul 

veszi. 

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési célú állományát a 22. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi záró pénzkészletének állományát a 23. 

melléklet és 24. melléklet szerint tudomásul veszi. 

(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont zárszámadási mérlegét a 25. 

melléklet szerint jóváhagyja. 

(20) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatását a 26. melléklet szerint 

tudomásul veszi. 

(21) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont maradvány kimutatását a 27. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

(22) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által előző 

bekezdésben jóváhagyott maradványnak a 2022. évi költségvetési előirányzatokon történő 

átvezetéséről gondoskodni köteles. 



3 

3. § 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont vagyonmérlegét 648 541 953 Forint 

mérlegfőösszeg értékben a 25. melléklet szerint elfogadja. 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont eredmény kimutatását a 26. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2022. május 31-én 13.00-kor lép hatályba.  

 

 

 

 

 

 

 Kiss Gábor  dr. Enyedi Mihály  

polgármester  jegyző 

 

 

 

 

 

Kihirdetve: 2022. május 31-én.  

 

  

 

dr. Enyedi Mihály  

         jegyző  
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1.  melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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2. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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3. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  



7 

4. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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5. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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6. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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7. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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8. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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9. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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10. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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11. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z)  11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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12. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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13. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  



17 

14. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 14.  melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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15. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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16. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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17. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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18. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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19. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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20. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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21. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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22. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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23. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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24. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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25. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 25. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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26. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 26. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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27. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 27. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.) 

 


