
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

20/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 

végrehajtásáról és a 2020. évi maradvány megállapításáról 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése hatáskörét gyakorolva 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: 

 

I. Fejezet 

A RENDELET HATÁLYA 

 

1. § 

E rendelet hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésére (a 

továbbiakban: közgyűlés) és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó 

költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények). 

 

II. Fejezet 

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

 

1. A költségvetés főösszegei 

2. § 

 (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel 

teljesült: 

a) költségvetési bevételek összege  42.234.309 E Ft 

b) költségvetési kiadások összege  50.330.009 E Ft 

c) költségvetési egyenleg összege -8.095.700 E Ft 
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ca) ezen belül működési célú összege  521.861 E Ft 

cb) ezen belül felhalmozási célú összege -8.617.561 E Ft 

d) finanszírozási kiadások összege  0 E Ft 

e) értékpapír vásárlása 3.000.000 E Ft 

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 170.577 E Ft 

g) kiadások összesen  53.500.586 E Ft 

h) összesített egyenlege - 11.266.277 E Ft 

ha) ezen belül működési célú összege  - 2.648.716 E Ft 

hb) ezen belül felhalmozási célú összege -8.617.561 E Ft 

i) költségvetési maradvány igénybevétele 28.285.522 E Ft 

j) értékpapír beváltása 3.000.000 E Ft 

k) felhalmozási célú hitelfelvétel 3.333.012 E Ft 

l) államháztartáson belüli megelőlegezés összege 301.138 E Ft 

m) a bevételek összesen 77.153.981 E Ft 

n) a költségvetés összesített egyenlege  23.653.395 E Ft 

 

(2) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 

az 1. melléklet tartalmazza.  

(3) Az önkormányzat 2020. évi összevont mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 

1. melléklet a) táblázata tartalmazza. 

 

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása 

3. § 

(1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó adatokat a 2. melléklet a-c) táblázatai tartalmazzák. 

(2) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet d) táblázata 

tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat adósságállományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint 

bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban a 2. melléklet e) táblázata 

tartalmazza. 

 

3. Intézmények költségvetésének végrehajtása 

4. § 

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámolóit a 3. melléklet a-c) táblázatai tartalmazzák. 
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(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi engedélyezett 

létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának 

alakulását a 3. melléklet d) táblázata tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból 

finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és 

kiadásait a 3. melléklet e) táblázata tartalmazza. 

(4) Az intézmények irányító szervi támogatásának 2020. évi összege 10.881.530 E Ft. 

 

III. Fejezet 

A 2020. ÉVI MARADVÁNY  

 

4. A maradvány és a maradványt terhelő elvonások megállapítása 

5. § 

A közgyűlés az önkormányzat összevont 2020. évi maradványát, az intézmények 2020. 

évi felülvizsgált maradványából elvonásra kerülő összeget a 4. melléklet szerint állapítja 

meg. 

 

IV. Fejezet  

VAGYONKIMUTATÁS 

 

5. Az önkormányzat és intézményei vagyonának adatai 

6. § 

(1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatását az 5. 

melléklet tartalmazza. 

(2) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatását 

költségvetési szervenként az 5. melléklet a) táblázata tartalmazza. 

 

V. Fejezet 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

6. Lakásalap 

7. § 

A Lakásalap 2020. évi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. 

 

7. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás 

8. § 

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi 

támogatásával történő elszámolását a 7. melléklet tartalmazza. 
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8. Lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások 

9. § 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2020. évben a lakosságnak juttatott 

szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználását a 8. melléklet tartalmazza. 

 

9. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése 

10. § 

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. 

melléklet tartalmazza. 

9. Belső kontrollrendszer 

11. § 

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek belső kontrollrendszerre 

vonatkozó nyilatkozatait a 10. melléklet tartalmazza. 

 

VI. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

12. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia Dr. Mayer Endre 

  polgármester jegyző  

 
 

 

 

Záradék: 

A rendeletet 2021. május 27. napján kihirdettem. 

 

 

 

Kecskemét, 2021. május 27. 

 
  Dr. Mayer Endre 

  jegyző 

 
 

 


