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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 
 
Rendelet    
Határozat   x normatív 
          egyéb 
 
A döntéshez  egyszerű   
  minősített  többség szükséges. 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 
   igen x 
   nem 
 
 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.   
 
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. 
 
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.10.) 
önkormányzati rendelet megalkotásakor az önkormányzat és intézménye 2019. évi 
maradványa még nem volt ismert.  
A Magyar Államkincstár elfogadta az önkormányzat és intézménye 2019. évi beszámolóját, 
melynek keretében megtörtént a 2019. évre folyósított állami támogatások elszámolása is.  
Az állami támogatások elszámolása után ismertté vált az önkormányzat és intézménye 2019. 
évi végleges maradványa. 
 
A 2020. évi költségvetésben a maradvány becsült összegben tervezésre került, de a végleges 
maradvány ismeretében a költségvetésben tervezett összeget módosítani szükséges az 
alábbiak szerint: 

Ft 

Intézmény 
2019. évi végleges 

maradvány 

2020. évi 
költségvetésben 

tervezett 

Felhasználható 
(Módosítandó) 

Nadap 
Önkormányzata 

83.619.560 80.659.610 2.959.950 

Kerekerdő Óvoda 387.396 0 387.396 

Összesen: 84.006.956 80.659.610 3.347.346 

 
 

A felhasználható maradvány összegét a 2020. évi költségvetésben az alábbiak szerint 
javasoljuk módosítani: 
 

1. Nadap Község Önkormányzata:  
 

 A felhasználható 2.959.950 Ft maradvány részét képezi a MÁK által 2019. 
december végén átutalt 2020. évi 1.756.372 Ft előleg összege. Ez az összeg 2020. 
januárban visszavonásra került, így a maradvány összegéből a visszafizetés 
fedezetét javasoljuk biztosítani. 
 

 A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gázt nem használó 
háztartások egyszeri támogatásából az igényelt támogatást 2 fő nem vette igénybe, 
így az önkormányzatnak 24.001 Ft normatíva visszafizetési kötelezettsége 
keletkezett, melynek fedezetét a szabad maradvány terhére javasoljuk biztosítani,  

 
 A fennmaradó 1.179.577 Ft maradvány összegét az önkormányzat 

költségvetésében szabad tartalékként javasoljuk szerepeltetni. 
 

 
2. Kerekerdő Óvoda: 
 
Az óvodánál 2019. év végén 387.396 Ft szabad maradvány képződött. Ennek összegét az 
óvodánál a várható létszámnövekedéssel összefüggő kiadások fedezetére az óvoda 
költségvetésében a dologi kiadások előirányzatára javasoljuk biztosítani. 
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HATÁROZATA 

 
az önkormányzat és intézménye 2019. évi maradvány felhasználásáról 

 
Nadap Község Polgármestere a döntéshozatal körülményei kapcsán az alábbiakat rögzíti. 
2020.03.11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 
a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

 
Nadap Község Polgármestere az alábbiakat rögzíti:  
 
Az Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.10.) 
önkormányzati rendeletében az alábbi módosításokat hajtja végre: 
 

1. Nadap Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének finanszírozási 
bevételeit (költségvetési maradvány) 2.959.950 Ft-tal megemeli, melynek terhére 
1.756.372 Ft-ot biztosít a 2020. évi előleg visszafizetésére, 24.001 Ft-ot normatíva 
visszafizetésére, a fennmaradó 1.179.577 Ft-ból szabad tartalékot képez.   
 

2. A Kerekerdő Óvoda 387.396 Ft szabad pénzmaradványát az óvoda 
költségvetésében a dologi kiadásokra irányozza elő.  

 
Felkérem a jegyzőt, hogy a határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 
A határozat végrehajtásának határideje: 2020.évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Nadap, 2020. 
 
 
 
  Köteles Zoltán   Szabóné Ánosi Ildikó 
   polgármester     jegyző 
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