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Nyárlőrinc 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, valamint 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2019. (XII.30.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdése 
alapján a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót bevételi forrásonként az 1. mellékletben, 
kiadási feladatonként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(2) Tárgyévi költségvetés kiadási főösszege: működési célú 627.968 e/Ft, 
felhalmozási célú 47.666 e/Ft, összesen 675.634 e/Ft.  

(3) Tárgyévi költségvetés bevételi főösszege: működési célú 989.684 e/Ft, 
felhalmozási célú 177.935 e/Ft összesen 1.167.619 e/Ft. 

(4) Az engedélyezett állományi létszám 42 fő, ebből közfoglalkoztatott 23 fő, az 
átlagos statisztikai állományi létszám 66 fő, ebből 22 fő közfoglalkoztatott. 

 
2. § 

 
A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti 
megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

3. § 
 

Az 1. §-ban megállapított Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a Kincskereső 
Óvoda és Bölcsőde bevételei közül az intézményi bevételeket a 2. melléklet 
tartalmazza. 
 

4. § 
 

A Képviselő-testület a 2021. évi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde kiadási főösszegei forrásonkénti megbontását a 4. 
melléklet szerint fogadja el. 
 

5. § 
 

A 4. §-ban megállapított Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a Kincskereső 
Óvoda és Bölcsőde kiadásai közül az intézményi kiadásokat a 5. melléklet 
tartalmazza. 
 



6. § 
 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Kincskereső 
Óvoda és Bölcsőde felhalmozási bevételeit a 3. melléklet, az Önkormányzat, a 
Polgármesteri Hivatal és a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde felhalmozási 
kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.  

(2) EU-s támogatásból a „WiFi4EU az internetkapcsolat helyi közösségekben történő 
előmozdítása” elnevezésű beruházás valósult meg a 7. melléklet szerint. 

 
7. § 

 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát 

491.986 e/Ft összeggel a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) Az Önkormányzat maradványa:  490.048 e/Ft. 

(3) A Polgármesteri Hivatal maradványa:  594 e/Ft. 

(4) A Kincskereső Óvoda és Bölcsőde maradványa:  1.344 e/Ft. 
 

8. § 
 

(1) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat vagyonát a 10. melléklet, a 11. melléklet és a 

12. mellékletek mutatják be. 

(3) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2021. évi mérlege a 13. melléklet szerint kerül 

jóváhagyásra. 

(4) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 14. melléklet 

mutatja be. 

(5) A 15. melléklet tartalmazza a vezetői nyilatkozatokat a belső kontrollrendszer 

működéséről. 

 
9. § 

 
Ez a rendelet 2022. május 31. napján lép hatályba. 
 
 
Nyárlőrinc, 2022. május 30.  
 
 
 
 Pénzváltó István Szakácsné Marsa Edina 
 polgármester jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2022. május 30. 
 
 
 Szakácsné Marsa Edina 

jegyző 


