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  ELŐTERJESZTÉS 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. május 25-én tartandó ülésére 

Gárdony Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása tárgyában 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi 

önkormányzat a költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a tárgyévet követően 

költségvetési beszámolót készít.  

 

A beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat bevételi forrásainak és kiadásainak alakulását, 

kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását, az önkormányzati feladatellátás 

általános értékelését, a vagyon alakulását.  

 

A települési önkormányzat beszámolója összevont adatokat tartalmaz az önkormányzat és 

intézményei költségvetésének végrehajtásáról.  

 

A fentiek alapján összeállítottuk a 2021. évről szóló beszámolónkat és a költségvetés 

végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetünket. 

 

 

Zárszámadási anyagunk könyvvizsgálói felülvizsgálata befejeződött. 

A könyvvizsgálói jelentést megalapozó mellékleteket 

- 2021. évi összevont (konszolidált) mérleget, 

- 2021. évi összevont (konszolidált) eredmény-kimutatását 

a csatolt rendelet-tervezet melléklete tartalmazza, az írásos könyvvizsgálói jelentés a 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülését követően kerül kiosztásra.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, hogy a csatolt rendelet-tervezet alapján a 2021. évi zárszámadásunkat elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

Gárdony, 2022. május 19. 

 

 

 

                    Tóth István 

                   polgármester 
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1. melléklet a „Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelete” 

tárgyú előterjesztéshez 

 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. §-a alapján) 

 

 

 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 

 

 

I. társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az 

állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat 

pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és a fejlesztésekről. 

 

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van. 

 

III. költségvetési hatásai: a költségvetés zárszámadásakor az önkormányzat számot 

ad a tervezett és teljesített feladatok végrehajtásáról. 

 

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. 

 

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. 

 

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív 

terhekre nincs hatása. 

 

VII. megalkotásának szükségessége: a zárszámadási rendelet-tervezetnek az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az 

adott költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kötelező hatályba 

lépni. 

 

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás 

működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése. 

 

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 

feltételek biztosítottak.  
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

 2021. évi beszámolóhoz 

 
 

 

 

- Az önkormányzat 64/2020 (V.21.) számú polgármesteri határozatával rendelkezett a 

könyvvizsgáló megbízásáról havi bruttó 279.400 Ft összegben.  

 

 

- Az önkormányzat gazdasági társaságokban való érdekeltségei tulajdoni részarány szerinti 

megbontásban: 

 

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 100 % 

Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 100 % 

Agárdi Zöld Kft. 100 % 

PEMÜ Zrt. 0,625 % 

DRV Zrt. 0,00338 % 

VHG Kft. 21,72 %. 

 

 

- Kötelezettségállomány változás: 

 

A szállítói tartozás 85.970.399,- forinttal nőtt. Ezen belül a dologi kiadásokra vonatkozó 

szállítói tartozások 3.776.318,- Ft-tal csökkentek, a beruházási szállítói tartozások viszont 

89.746.717,- Ft-tal emelkedtek. A növekedés 79,4%-át a lakossági útfelújítások januárra 

áthúzódó számlái, a 20,1 %-át pedig a geotermikus rendszer bővítési pályázat januárban 

esedékes beruházási számlája teszi ki.  

 

Az egyéb kötelezettségek – melyek a különféle adósoktól és vevőktől származó 

túlfizetéseket, valamint a különféle kapott előlegeket, ill. a más szervezeteket megillető 

bevételeket foglalják magukban – állománya 90.679.179,- forinttal nőtt az előző évhez 

képest. A növekedés két fő tényezője letéti számlán kimutatott útfelújításokhoz történő 

lakossági hozzájárulás, valamint a vállalkozók által befizetett jótállási biztosítékok 

összege. 

 

- A számviteli politikája alapján az önkormányzat továbbra sem él a piaci értékelés 

lehetőségével.   

  

- A tárgyidőszakban a tevékenységet befolyásoló tényezőket továbbá az előirányzatok 

tervezettől való eltérő felhasználását a csatolt szöveges beszámoló mutatja be.  

 

 


