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Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
 

 
Szécsény Város Polgármestere az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 
bekezdésének k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
A képviselő-testület Szécsény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési gazdálkodásáról 
szóló beszámolót 1.358.719 E Ft teljesített bevétellel és 1.041.233 E Ft teljesített kiadással 
jóváhagyja. 

 
2. § 

A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló beszámolót 129.776 E Ft teljesített bevétellel és 129.716 E Ft teljesített 
kiadással jóváhagyja.  
 

3. § 
A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló beszámolót 39.827 E Ft teljesített bevétellel és 39.827 E Ft teljesített 
kiadással jóváhagyja. 
 

4. § 
Az Önkormányzat és intézményei 2020. december 31-i pénzmaradványának összege: 317.486 
E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 317.486 E Ft, szabad pénzmaradvány 0 E Ft. 
 

5. § 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja: 
 

1. melléklet Pénzalapok összevont mérlege 
2. melléklet Bevételek és kiadások alakulása 
3. melléklet Bevételek  
4. melléklet Állami támogatások 
5. melléklet Kormányzati funkciók pénzforgalma 
6. melléklet Címrend 
7. melléklet Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban 
8. melléklet Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi beszámoló 
9. melléklet Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2020. évi beszámoló 
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10. melléklet Szociális támogatások 
11. melléklet Statisztikai létszám 
12. melléklet Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 
13. melléklet Több éves kihatással járó feladatok 
14. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv 
15. melléklet Hitelállomány 
16. melléklet Uniós forrásból támogatott projektek 
17. melléklet Közvetett támogatások szöveges indoklással 
18. melléklet Maradványkimutatás 
19. melléklet Kintlévőségek 
20. melléklet Kötelezettségvállalások 
21. melléklet Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, 

vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 
22. melléklet Eredménykimutatás 
23. melléklet Mérleg 
24. melléklet Részesedések alakulása 

 
6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Szécsény, 2021. május 28. 
 
 

Stayer László Péter  
polgármester 

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna 
jegyző 

 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2021. május 28. 
 

 
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna  

jegyző 
 


