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Aszód Város Önkormányzata 

POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

2170 Aszód, Szabadság tér 9. • +36-28/500-666 • polgarmester@aszod.hu 
 

Előkészítésben közreműködött: Urbánné Péter Erika pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

                                                                                           Váradiné Hídi Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 

 

Előterjesztés 

Aszód Város 2020. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARSCoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-

világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet 

meghosszabbította 2021. február 8-ig. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet a veszélyhelyzetet 15 

nappal meghosszabbította, majd ezt követően az Országgyűlés a koronavírus-világjárvány elleni 

védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel 2021. május 23-ig meghosszabbította.  
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselő- 

testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 
 

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendkívüli májusi ülését - 

hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére 

- nem hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés tekintetében tervezek döntést hozni. 

 

Annak érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést 

közzéteszem, továbbá a képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés meghozatala előtt 

egyeztetek. 
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) idevonatkozó 

bekezdései alapján Aszód Város Önkormányzatának 2020. évi szöveges költségvetési 

beszámolóját az alábbiakban nyújtom be.  

 

A beszámolási kötelezettség 

 

Az Áht. 87. § b) pontja értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves 

beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó 

napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (a továbbiakban: 

zárszámadást) kell készíteni.  

A 2020. éves elemi költségvetési beszámoló a Magyar Államkincstárhoz határidőben benyújtásra 

került, pénzügyileg jóváhagyott állapotú. 

 

Az önkormányzat által készített zárszámadás tartalmában igazodik az adatszolgáltatás keretében 

elkészített beszámolóhoz, mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról, a 

vagyoni helyzetről nyújt információt. 

Ennek megfelelően az önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat, 

valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza.  

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 

31.) kormányrendelet 11.§ -a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban 

értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A vezetői nyilatkozatot a 

polgármester a zárszámadási rendelet tervezettel együtt a képviselő-testület elé terjeszti. 

 

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 

 

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2020. évi költségvetését a 

2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetés tervezésekor érvényesült az 

a rendelkezés, mely szerint az önkormányzatok az éves költségvetésükben működési forráshiányt 

nem tervezhettek.  
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Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodását az alábbi célkitűzések határozták meg: 

 

- a kötelezően ellátandó feladatok ellátása, ezen belül az intézményhálózat, valamint a város 

üzemeltetésének működőképessége, 

- a település és intézményeinek takarékos, átlátszó, gazdaságos és biztonságos működtetése, 

- a megkezdett beruházások folytatása és a város fejlődését segítő fejlesztések további előkészítése 

és lehetőség szerinti indítása, 

- a város gazdasági növekedését, fejlődését elősegítő programok, pályázatok figyelése, 

kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz,  

- az önkormányzat kintlévőségeinek és veszteségeinek minimalizálása, 

- hatékony vagyongazdálkodás, 

- a szociálisan rászorultak támogatása. 

 

A pénzügyi gazdálkodás alapvető gondolata az előző években kialakított megfontolt és takarékos 

gazdálkodás továbbvitele, ezáltal is elősegítve az önkormányzat pénzügyi és likviditási 

stabilitásának megteremtését. Ezen alapelv érvényesítése jegyében a működési kiadások a 

takarékosság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett kerülnek felhasználásra. 

A nem kötelező feladatokhoz, ezen belül a társadalmi önszerveződések támogatásához rendelt 

kiadások a korábbi évi mértéknek megfelelő szinten kerültek tervezésre.  

 

Az önkormányzat feladatai egyrészt a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok 

(igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.), másrészt az 

intézményrendszer (bölcsőde, óvoda, kulturális központ, gyermekétkeztetés) működtetése. 

 

A 2020. év valamennyi gazdasági szereplő, így Önkormányzatunk és intézményei számára is egy 

rendkívüli, sok kihívást tartogató esztendő volt. A korábbi években megkezdődött gazdasági 

visszaesés negatív hatásait a 2020. márciusában begyűrűző koronavírus járvány még inkább 

elmélyítette. A járvány következtében kialakult veszélyhelyzet és a meghozott kormányzati 

intézkedések alapjaiban felülírták Önkormányzatunk 2020. évre kitűzött céljait. Feladatainkat 

folyamatosan, egész évben felül kellett vizsgálnunk a költségvetési egyensúly és a likviditás 

biztosításának érdekében. Az év folyamán feszes költségvetési gazdálkodás volt jellemző mind 

az Önkormányzatnál, mind pedig a fenntartása alá tartozó intézményeknél. 
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Mindezek mellett biztosítanunk kellett a járványügyi védekezéshez és a megelőzéshez 

kapcsolódóan Önkormányzatunkra háruló többletfeladatok ellátásának finanszírozását is. 

A kiadásaink átalakulása mellett pénzügyi forrásaink egyre csökkentek. A jelentős bevétel kiesést 

okoztak a gépjárműadó központosítása, valamint a kormányzati intézkedések miatti korlátozások. 

A rendelkezésre álló források erejéig a fizetési kötelezettségeinket folyamatosan teljesítettük, 

intézményeink finanszírozásáról gondoskodtunk, likviditásunk az év során folyamatosan 

biztosított volt. 

 

Aszód Város Önkormányzata 2020. évben is biztosította az Mötv - ben foglalt kötelező feladatok 

ellátását. Az önkormányzati intézmények működése zavartalan volt, ez azonban csak szigorú 

takarékos gazdálkodás mellett valósulhatott meg. 

 

 

Bevételek alakulása (1.1 melléklet) 

 

Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodási adatait áttekintve megállapíthatjuk, hogy a 

korábbi években megkezdődött gazdasági visszaesés és a 2020. évben kirobbant koronavírus 

járvány a bevételi források 2020. évi alakulását nagymértékben befolyásolta. A legfontosabb 

változások:  

- gépjárműadó központosítása, 

- közterület használati díj kiszabás és bérleti díj számlázás központi korlátozása miatti bevétel 

csökkenés. 
 

Bevételeink az eredeti előirányzathoz képest 91,32%-ban teljesültek, ami jónak mondható.  

Tervszámaink összességében megalapozottak, teljesíthetőek voltak az év során. 

 

1.) A központi költségvetésből befolyó önkormányzati támogatások az eredeti előirányzathoz 

képest 19 %-kal magasabb összegben teljesültek. 

 

Ezen belül a helyi önkormányzatok támogatása közel 21 millió forinttal emelkedett, egyes 

köznevelési feladatokra 10.089 ezer forinttal, a szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatokra 

59.476 ezer forinttal, kulturális feladatokra 4.840 ezer forinttal több támogatást kaptunk. A 

többlettámogatások a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos feladatokra, 
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továbbá szociális ágazati, valamint kulturális illetménypótlék, bölcsődei dajkák illetményének 

kiegészítő támogatása, bérkompenzáció jogcímen működési feladatokra érkezett.   

A támogatások jogcímenkénti elszámolása az éves beszámoló keretében, illetve külön 

jogszabályok alapján minden esetben határidőig megtörtént.  

Az elszámolásból származó bevételek sor a 2019. évi költségvetési támogatások elszámolása 

Magyar Államkincstár általi felülvizsgálata alapján járó többlettámogatás összegét takarja. 

 

2.) A működési célú támogatások államháztartáson belülről 89,8 %-ban teljesültek.  

Elvonások és befizetések bevételei az intézmények 2019. évi költségvetési maradványt terhelő 

befizetési kötelezettségeit tartalmazza. Valamennyi intézménynél elvonásra került a maradvány. 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül bevételi jogcím alatt került tervezésre 

a védőnői szolgálat NEAK általi finanszírozása, valamint a Munkaügyi Központtól a 

közfoglalkoztatottak után járó támogatások. Az NEAK támogatás tartalmazza a védőnők egyszeri 

rendkívüli juttatását is. A közfoglalkoztatás teljesítés összege 6 206 500 Ft-tal magasabb az eredeti 

előirányzat összegénél, ami abból adódik, hogy a közmunkaprogramot csak 2020. február 28-ig 

lehetett tervezni, mivel a foglalkoztatottak szerződése addig tartott. Az új program márciusban 

indult, így annak támogatása már a módosított előirányzat összegébe került kimutatásra. Továbbá 

itt kerül kimutatásra a nyári diákmunka bér és járuléktámogatása. 

 

3.) Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 99,6 %-ban teljesültek. 

 

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 617.000 Ft érkezett, melynek felhasználási 

határideje 2021. december 31. önkormányzatunk két vis maior pályázatot nyújtott be a 

Belügyminisztériumhoz. A Széchenyi u. 18. és Dózsa Gy. utca közöttit támfal károsodásának 

helyreállítására 7.273.409 Ft, a Szontágh lépcső előtti parkoló helyreállításra 3.143.758 Ft 

támogatás érkezett. 

 

Egyéb felhalmozási célú támogatásokat az alábbi pályázatainkra kaptunk: 

− VEKOP Aszód, Déli-iparterület infrastrukturális fejlesztése elszámolása kapcsán 

1.321.816 Ft, 

− Piac infrastrukturális fejlesztésére 15.349.599 Ft, 

− LEADER támogatás Fittnespark kialakítására 14.060.556 Ft, 
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− PM CSAPVÍZGAZD pályázat Aszód déli terület csapadékvíz elvezetése megvalósítására 

203.791.014 Ft. 

 

4.) A közhatalmi bevételek teljesítése 98,7%-os. 

A 2020. évben bekövetkezett jogszabályváltozás következtében a gépjármű adó teljes bevétele a 

központi költségvetést illeti meg. Ennek következtében az adott év bevételeinek hasonlítása a 

korábbi évekhez csak részben értelmezhető.  

A helyi adóbevétel Önkormányzatunk költségvetésének legjelentősebb saját bevétele (telekadó, 

magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó). Az adók tényleges teljesítése az eredeti 

előirányzatot meghaladóan teljesült. Az iparűzési adóbevételkiesés a 2021. évet fogja érinteni. 

Átengedett központi adó a gépjárműadó, melyből a 2020-ban befolyt bevételt a központi 

költségvetésnek 100 %-ban tovább kellett utalni. 

 

Egyéb közhatalmi bevételek között: 

Aszód város belterületén a csatornázott utcákban kötelező az ingatlantulajdonosoknak a 

szennyvízcsatornára rákötniük. Többen az engedélyezett határidőig ezt nem tették meg, így 

ezekben az esetekben talajterhelési díj terheli őket. Ennek eredményeképpen 12.397.522 Ft 

bevételre tett szert az önkormányzat.  Késedelmi pótlékra és bírságra közel 2 millió forint befizetés 

érkezett. 

 

5.) Működési bevételek teljesítése 108,8 %-os, az eredeti előirányzathoz képest mintegy 44 %-kal 

nőttek.  

A Gyermekétkeztetési Intézmény 2020. szeptember 1-től az Aszódi Evangélikus Petőfi 

Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium diákjai számára is biztosítja az étkeztetést, ezért 

mintegy 12,5 millió forint többletbevétele keletkezett, mely a szolgáltatások ellenértéke soron 

jelenik meg. 

Tulajdonosi bevételek alul teljesültek. Ennek oka a közterület használati díj kiszabás és bérleti díj 

számlázás központi korlátozása. 

Az ellátási díjak tekintetében a végleges előirányzatunk kevesebb lett a tervezettnél, mely így is 

csak 48,8 %-ban teljesült.  Ennek oka a központilag elrendelt oktatási-nevelési és szociális 

intézmények bezárásában keresendő.  

 

Egyéb működési bevételek között kerekítési különbözetet, illetve az áramdíj éves elszámolása 

során visszautalt bevételt számoltuk el. 
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6.) Felhalmozási bevételek 13,6 %-ban teljesültek. 

 

Bevétel elmaradás jelentkezett, mert az önkormányzat több ingatlan (beépítési lakótelek és 

iparterület) értékesítését tervezte, de ezek nem kerültek realizálásra. 

Értékesített telkek: belterület hrsz. 812. földterület 5.000.000 Ft, hrsz. 1476/5 Majna utcai telek 

10.689.600 Ft. 

 

7.) Működési célú pénzeszközök: 

Magánszemélyektől a Koronavírus járvány elleni védekezéshez kaptunk 550.000 Ft támogatást. 

 

 8.) A finanszírozási bevételek között mutatjuk ki az irányítószervi támogatásokat, valamint az 

államháztartáson belüli megelőlegezéseket. 

 

Kiadások alakulása 

 

Működési kiadások: 

 

1.) Személyi juttatások tartalmazzák: 

- a törvény szerinti illetményeket, munkabéreket, helyettesítést, túlóra díjakat, jubileumi jutalmat, 

béren kívüli juttatást (cafeteria), ruházati, közlekedési költségtérítést 

- a külső személyi juttatásokat: alpolgármester, önkormányzati képviselők juttatásait, egyéb külső 

személyi juttatásokat (megbízási díjak). 

A személyi juttatások alul teljesültek aminek oka egyrészt, hogy a dolgozók közül többen átestek 

a koronavírus fertőzésen, így betegállományban voltak ami jóval alacsonyabb a bérüknél, 

valamint átmenetileg üres álláshelyek is voltak. 

 

2.)A járulékok összege a személyi juttatás függvényében és annak arányában változott. A szociális 

hozzájárulási adó mértéke 2020. július 1-től 17,5 %-ról 15,5 %-ra csökkent. 

 

3.)Dologi kiadások teljesítése 65,5 %-os. 

Az alul teljesítés oka, hogy a járványügyi helyzet és az ennek következtében meghozott 

kormányzati intézkedések miatt Önkormányzatunk több intézménye is korlátozott üzemelésre, 

illetve átmeneti bezárásra kényszerült. Mindez szükségessé tette valamennyi intézmény esetében 

a 2020. évre tervezett feladatok újragondolását, átütemezését, szükség esetén elhalasztását. Az 
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önkormányzat és intézményei törvény erejénél fogva éves áfa bevallók lettek, így az eddig havi, 

illetve negyedéves áfa fizetési kötelezettség 2020-ban nem volt. A bevallást és a fizetendő áfát 

2021-ben kellett teljesíteni. 

 

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásaira 7.693 ezer forintot fizettünk ki. Ez az összeg tartalmazza a 

szociális törvény, a gyermekvédelmi törvény alapján folyósított ellátásokat, egyéb az 

önkormányzat rendeletében meghatározott juttatásokat, az önkormányzat által saját hatáskörben 

adott más ellátásokat. Ezek: lakásfenntartási támogatás, létfenntartási támogatás, iskoláztatási 

támogatás, gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás, temetési segély. A 

gyógyszertámogatásra kifizetett összegek az államháztartás számviteli előírásai szerint a dologi 

kiadások között könyvelendők, ezért ennek előirányzata és teljesítése ott szerepel. 

5.) Egyéb működési célú kiadások 72, 1 %-ban teljesültek.  Elvonások, befizetések soron szerepel 

a téli rezsicsökkentés és a 2019. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség. 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre a Társulásnak átadott pénzeszközt, a 

más önkormányzatnak megtérített aszódi elhunyt köztemetését, és a Bursa Hungarica ösztöndíjra 

átutalt összeget tartalmazza. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron 

szerepel a civil szervezetek támogatása. (13 melléklet.) 

 

Felhalmozási költségvetés kiadásai teljesítése 47,3 %-os. 

 A beruházásokat, felújításokat célonként és intézményenként bontva a 8. melléklet tartalmazza. 

A táblázatból látszik, hogy a beruházás, felújítás területén is elmaradtak tervezett feladatok. Ennek 

oka szintén a koronavírus járvány miatti takarékoskodásban keresendő. 

A betervezett 90 millió forint felhalmozásra elkülönített tartalék nem került felhasználásra. 

 

Belföldi finanszírozás kiadásai: 

A 2019. év végén kiutalt normatíva előleget 19.390.538 Ft-ot (államháztartási megelőlegezés) 

teljes egészében rendeztük. 

Irányítószervi támogatás az intézményeknek átutalt önkormányzati hozzájárulásokat tartalmazza. 

Értékpapír és hitelműveletek alakulása 

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs. 

Az önkormányzat tulajdoni részesedése: Víziközmű vagyon törzsbetét 14.950.000 Ft. (14. 

melléklet) 

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet nincs. (15. melléklet)  
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                                                    Az önkormányzati vagyon alakulása 

 

A 2. mellékletek az önkormányzat összevont, valamint költségvetési szervenként elkészített 

mérlegét mutatják. 

A 2020. évi mérlegbeszámoló alapján az önkormányzat mérlegfőösszege 4.388.342.247 Ft-ról 

4.851.160.966 Ft-ra nőtt. 

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értékének 

változását elsősorban a 2020. évi fejlesztések, beszerzések, az elszámolt értékcsökkenések, az 

évközben végrehajtott selejtezések, az ingatlanértékesítések okozzák. 

A készletek az előző évhez képest jelentős mértékben nem változtak. Nagyobb készletezés a 

Gyermekétkeztetési Intézménynél fordul elő. 

A pénzeszközök az előző év adatához képest duplájára nőtt, a pénzkészlet záró egyenlege: 

432.786.578 Ft. 

Az önkormányzat vagyonkimutatása az 5. mellékletben, míg az érték nélkül nyilvántartott 

eszközökről készült kimutatás az 5.1 mellékletben található. 

 

Intézmények 

 

A 2020. évben a COVID-19 koronavírus-járvány és az ennek kapcsán központilag kihirdetett 

veszélyhelyzet alapjaiban megváltoztatta az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési 

szervek működését és gazdálkodását. Az intézményvezetőkkel egyeztetve felülvizsgáltuk a 

járványhelyzet miatt várható esetleges bevételi elmaradásokat, a feladatok elmaradása vagy 

átütemezése miatti kiadási előirányzat csökkentési lehetőségeket, valamint a védekezéshez 

szükséges források biztosításának lehetőségeit. 

Célunk az intézmények biztonságos és zavartalan működésének fenntartása, valamint a kötelező 

feladatok maradéktalan ellátásához és a járványügyi védekezéshez szükséges források biztosítása 

volt. Az intézmények gazdálkodási adatait áttekintve megállapíthatjuk, hogy a kitűzött cél 

teljesült, valamennyi intézmény számára biztosított volt a feladatok ellátásához szükséges 

pénzügyi forrás. Az intézmények egész éves gazdálkodását a költségtakarékosság, a források 

óvatos és racionális felhasználása jellemezte. 

A koronavírus járvány és az ennek következtében kihirdetett veszélyhelyzet a város óvodáinak 

működését jelentősen korlátozta: a veszélyhelyzet idejére az óvodák bezártak, igény esetén 5 fős 

csoportokkal ügyeleti rendszerben történt a működtetés. A veszélyhelyzeten kívüli időszakban az 

óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek száma a járványhelyzet miatt csökkent. A 2020. évre 
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tervezett óvodai programok a járványügyi helyzetre tekintettel elmaradtak, vagy zárt ajtók mögött, 

kisebb létszámú csoportokban valósultak meg. 

A veszélyhelyzetre való tekintettel a bölcsőde 2020. március közepétől bezárásra került, ez idő 

alatt kizárólag ügyeleti rendszerben, maximum 5 fős csoportokkal működött a bölcsőde 

intézménye. 

A koronavírus járvány a kulturális élet minden területén jelentős változást hozott. A feladatellátás 

jellegéből adódóan az intézmény 2020. évi működése szinte az egész év folyamán eltért a 

megszokott rendtől. A koronavírus járvány és az ennek következtében kihirdetett veszélyhelyzet 

miatt meghozott központi és helyi rendelkezések következtében a 2020. évre tervezett bel- és 

kültéri rendezvények, programok nagy része törlésre, illetve átütemezésre került. Az intézmény 

több alkalommal bezárásra került. A programok szervezése, a kultúra közvetítése a világháló adta 

lehetőségeket felhasználva eltolódott a virtuális irányba. 

 

Aszódi Polgármesteri Hivatal 

 

A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a Hivatal működése folyamatos 

volt, azonban a járvány elleni védekezés érdekében szükséges volt az ügyfélforgalom és a napi 

feladatok ellátásának átszervezése. Az ügyfélforgalom az ügyfélfogadási idő és helyszín 

korlátozásával zavartalanul működött, az ügyfélforgalmat nem igénylő munkakörökben az otthoni 

munkavégzés felé terelődött a hangsúly. Számos, a  hivatal életét, működését korábban 

meghatározó feladat a járványhelyzet miatt elmaradt és előtérbe kerültek a járvány elleni 

védekezést szolgáló feladatok. Elmaradtak például a városi rendezvények, programok, a 

testvérvárosi látogatások. Ennek megfelelően a rutinszerű, napi feladatok ellátása mellett kiemelt 

szerepet kapott a járvány elleni védekezés koordinálása, mint például a védekezéshez szükséges 

eszközök beszerzése, az eszközök elosztásának koordinálása a városi intézmények és orvosi 

körzetek felé, a város lakosságának naprakész tájékoztatása, önkéntes programok szervezése és 

önkéntes munka ellátása a város idősebb lakosai részére. 

 

Belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működtetése 

 

A 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 11.§-a alapján a költségvetési szerv az éves költségvetési 

beszámoló elkészítése kapcsán nyilatkozik a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és 

belső ellenőrzésének működtetéséről. A nyilatkozatot az irányítószerv részére megküldi, melyet a 

Polgármester a zárszámadási rendelettervezetével egyidejűleg terjeszt a Képviselő-testület elé. Az 
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Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglalt 

kötelezettségüknek eleget tettek, és értékelték a költségvetési rendszer belső kontrollrendszerének 

minőségét. A költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozatai a zárszámadással egyidejűleg, jelen 

előterjesztés mellékleteként kerülnek a képviselő-testület elé beterjesztésre.  

 

Összegzés 

 

Aszód Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodása az alábbi elvek alapján történt: 

 

- intézményeink működésének folyamatos biztosítása maximális takarékosság mellett, 

- az önkormányzati és intézményi bevételek maximalizálása, 

- pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok 

vonatkozásában, 

- a folyamatban lévő pályázatok sikeres befejezése, a fenntartási időszakokra vállalt 

kötelezettségek teljesítése, 

- törekedni kellett a már bevezetett adók tekintetében az adóbeszedések hatékonyságára. 

 

A fenntartható fejlődés érdekében folyamatosan elemeztük a gazdasági folyamatokat, figyelembe 

véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit. 

 

A 2020. évi költségvetés teljesítéséhez a forráshiány pótlására működési hitel felvételére nem 

került sor. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadás tervezetét véleményezzék!  

 

Aszód, 2021. május 18.  
 

 

                                                                                                 

                                                                                                 Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

                                                                                                         polgármester 

 

Látta:     Dr. Lukács Adrienn 

                      jegyző 
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Tervezet 

Aszód Város Önkormányzatának  

.../2021. (V ...) rendelete  

Aszód Város 2020. évi zárszámadásáról 

 

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló zárszámadást  

1 810 089 922  költségvetési és finanszírozási bevétellel 

1 410 117 663  költségvetési és finanszírozási kiadással 

       399 972 259  költségvetési maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint 

fogadja el: 

(1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el. 

(2) Az Önkormányzat, az irányítása alá tartozó gazdálkodó szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szervek, valamint az önálló gazdálkodási szervezettel rendelkező Polgármesteri 

Hivatal  a továbbiakban: önkormányzat és intézményei) összevont egyszerűsített mérlegét a 

2.1- 2.7 mellékletek szerint hagyja jóvá. 

(3)  Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési maradványának alakulását a 3. 

melléklet, vállalkozási maradványának alakulását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.  

(4) Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az 5. melléklet alapján fogadja el.Ezen 

belül: 

a) vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 5.1, 

b) vagyonkimutatás a függő követelésekről és kötelezettségekről 5.2. 
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(5) Az Önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak létszámát a 6. melléklet szerint fogadja 

el. 

(6) Az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét valamint a felhalmozási 

bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el. 

(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(8) Az Önkormányzat adósságállományának alakulása 2020. december 31-én kimutatást a 9. 

melléklet szerint fogadja el. 

(9) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről szóló kimutatást a 10. 

melléklet szerint fogadja el. 

(10) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 11. melléklet 

szerint fogadja el. 

(11) Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat szerinti bontásban a 12. 

melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 

(12) Az Önkormányzat államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadásait a 13. melléklet 

szerint fogadja el. 

(13) Gazdálkodó szervekben Aszód Város Önkormányzat tulajdoni részesedésének alakulásáról 

kimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(14) Aszód Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből 

származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el. 

(15) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton 

kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 16.1, és 16.2 

mellékletek szerint fogadja el. 

(16) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egyszerűsített pénzforgalmi jelentéseit a 17.1- 

17.5 mellékletek szerint fogadja el. 

(17) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti 

pénzeszköz változását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. 

3. § 

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények belső kontrollrendszer működtetéséről szóló 

nyilatkozatai elfogadásra kerülnek.  
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4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba. 

 

Aszód, 2021. május „    „.  

  

  

  

 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs       Dr. Lukács Adrienn 

       polgármester        jegyző 

 

 

 

 


