
NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

5/2022. (V.18) számú önkormányzati rendelet 

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben 

eljárva a következőket rendeli el. 

1.§ 
(1) Nyírcsaholy Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló zárszámadást 

798.273.737 Ft Költségvetési bevétellel 

577.805.330 Ft Költségvetési kiadással 

220.468.407 Ft Költségvetési pénzmaradvánnyal 

állapítja meg. 

2.§ 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja 

el: 

(1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Hétszínvirág Óvoda, Idősek Klubja és Művelődési 

Ház és Könyvtár működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások 

számadatait a 2. melléklet szerint fogadja el. 

(2) Az önkormányzat feladatonként teljesített bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá 

(3) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát az 5. számú mellékletnek megfelelően 

hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

(5) A Képviselő-testület a 2021. évben megmaradt szállítói és egyéb kötelezettségeket a 6. számú 

melléklet alapján tudomásul veszi. 

(6) Az Önkormányzat által 2021. évben nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök támogatott 

szervezetenkénti bontásban a 7. számú melléklet alapján elfogadja. 

(7) Az Önkormányzat részesedésének érétékét és a pénzkészlet változást a 8. és 9. számú melléklet 

alapján tudomásul veszi. 

(8) Az Önkormányzat és intézményeinek a vagyon kimutatását annak változását a IO. számú melléklet 

alapján elfogadja. 

(9) Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatok szerinti 

bontásban a 11. számú melléklet alapján tudomásul veszi. 

 

3.§ 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó — közfoglalkoztatottak nélküli — 

létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 38 fő. 

 

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a 

szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
polgármester      jegyző 


