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Zsigárd Község 2019. évi zárszámadása 
  

 

1. A község 2019. évi költségvetése  

 
A község 2019. évi pénzügyi gazdálkodásának alapját a község 2019. évi költségvetés képezte. 

A község a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól és egyéb törvények módosításáról 

szóló 583/2004 sz. törvény 10. § (7) bek. rendelkezései alapján állította össze költségvetését. A 

község 2019. évi költségvetését a kiegyensúlyozottság jellemzi. A folyó költségvetés többletet, 

míg a tőkeköltségvetés hiányt mutat. 

 

A község a 2019. évre elfogadott költségvetés alapján folytatta gazdálkodását.  

A képviselő-testület a község költségvetését 2018.11.9-én 810/2018. sz. határozattal fogadta el. 

Költségvetési módosítások:  

- első módosítást a képviselő-testület 2019.2.18-án a 53/2019. sz. határozattal hagyta jóvá 

- második módosítást a képviselő-testület 2019.5.24-én a 88/2019. sz. határozattal hagyta jóvá 

- harmadik módosítást a képviselő-testület 2019.8.8-án a 134/2019. sz. határozattal hagyta  jóvá 

- negyedik módosítást a képviselő-testület 2019.8.8-án a 134/2019. sz. határozattal hagyta jóvá 

- ötödik módosítást a képviselő-testület 2019.10.7-én a 162/2019. sz. határozattal hagyta jóvá 

- hatodik módosítást a képviselő-testület 2019.11.26-án a 203/2019. sz. határozattal hagyta jóvá 

- hetedik módosítást a képviselő-testület 2019.12.13-án a 237/2019. sz. határozattal hagyta jóvá 

- nyolcadik módosítást a képviselő-testület 2019.12.13-án a 238/2019. sz. határozattal hagyta 

jóvá 

 

 

A község költségvetése 2019. december 31-i fordulónappal  

 

 

 Elfogadott 

költségvetés  

Elfogadott 

költségvetés  

a legutóbbi módosítást 

követően 

Bevételek összesen 5.538.824,00 2.580.378,00 

ebből:   

Folyó bevételek 1.682.374,00 1.641.600,00 

Tőkebevételek 2.124.810,00 131.776,00 

Pénzügyi bevételek 1.731.640,00 807.002,00 

A jogalanyisággal rendelkező 

költségvetési szervezetek bevételei 

0,00 0,00 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 5.538.824,00 2.580.378,00 

ebből:   

Folyó kiadások 1.105.737,00 1.249.776,00 

Tőkekiadások 3.957.463,00 810.038,00 

Pénzügyi kiadások 162.124,00 144.669,00 

A jogalanyisággal rendelkező 

költségvetési szervezetek bevételei 

313.500,00 375.895,00 

A község költségvetési 

gazdálkodása 

0,00 0,00 
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2. A 2019. évi bevételi előirányzat teljesítésének elemzése  
 

 

A 2019. évi elfogadott 

költségvetés a legutóbbi 

módosítást követően 

Tény 2019.12.31-ével A teljesítés %-ban kifejezve 

2.580.378,00 2.564.047,47 99,37 

 

A bevételek költségvetési előirányzatának összege 2.580.378,00,- euró volt, míg a tényleges 

bevétel összege 2019. december 31-ével 2.564.047,47 euró, ami 99,37%-os teljesítést jelent.  

 

1. Folyó bevételek 

 

A 2019. évi elfogadott 

költségvetés a legutóbbi 

módosítást követően 

Tény 2019.12.31-ével A teljesítés %-ban kifejezve 

1.641.600,00 1.625.344,36 99,01 

 

A folyó bevételek költségvetési előirányzatának összege 1.641.600,00,- euró volt, míg a 

tényleges folyó bevétel 2019. december 31-ével 1.625.344,36 euró, ami 99,37%-os teljesítést 

jelent.  

 

a) adóbevételek  

 

A 2019. évi elfogadott 

költségvetés a legutóbbi 

módosítást követően 

Tény 2019.12.31-ével A teljesítés %-ban kifejezve 

703.093,00 700.712,72 99,66 

 

A helyi önkormányzatokat megillető, a személyi jövedelemadóból átengedett bevétel  

A tervezett 576.663,00 euró összeghez képest a személyi jövedelemadóból származó bevételből 

2019. december 31-ével 576.662,36 euró összeg került átutalásra az állami költségvetésből, ami 

99,99%-os teljesítést jelent.  

 

Ingatlanadó 

A költségvetési előirányzat összege 79.180,00,- euró volt, míg a tényleges bevétel összege 2019. 

december 31-ével 77.488,31 euró, ami 97,86%-os teljesítést jelent. A telekadóból származó 

bevétel összege 62.073,12 euró, az építményadóból származó bevétel 15.265,79 euró, míg 

a lakásadóból származó bevétel összege 149,40 eurót tett ki. A község 2019. december 31-ével 

az ingatlanadó esetében 7.481,86 euró összegű adókövetelést tart nyilván. 

 

Ebadó 1.112,00 euró 

Közterület-használati adó 1.031,00 euró 

A települési hulladék és építési-bontási törmelék után fizetendő díj 44.419,05 EUR 

 

b) nem adóból származó bevételek:  

  

A 2019. évi elfogadott 

költségvetés a legutóbbi 

módosítást követően 

Tény 2019.12.31-ével A teljesítés %-ban kifejezve 

328.711,00 316.809,82 96,38 
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Vállalkozásból és eszközök tulajdonlásából származó bevételek 

A költségvetési előirányzat összege 199.020,00,- euró volt, míg a tényleges bevétel összege 

2019. december 31-ével 188.914,43 euró, ami 94,92%-os teljesítést jelent. A feltüntetett bevételt 

a földbérleti díjakból származó 17.795,05 euró összegű bevételek, valamint az épületek, 

helyiségek és objektumok bérbeadásából származó 171.119,38 euró összegű bevétel képezi. 

 

Adminisztratív illetékek, valamint egyéb illetékek és díjak 

Adminisztratív illetékek - közigazgatási illeték: 

A költségvetési előirányzat összege 129.691,00,- euró volt, míg a tényleges bevétel összege 

2019. december 31-ével 127.895,39 euró, ami 98,61%-os teljesítést jelent.  

 

c)  egyéb nem adójellegű bevételek:  

  

A 2019. évi elfogadott 

költségvetés a legutóbbi 

módosítást követően 

Tény 2019.12.31-ével A teljesítés %-ban kifejezve 

11.023,00 9.762,36 88,56 

 

Az egyéb nem adójellegű bevételek költségvetési előirányzatának összege 11.023,00,- euró volt, 

míg a tényleges bevétel összege 9.762,36 euró, ami 88,56%-os teljesítést jelent.  

Az egyéb nem adójellegű bevételek között tartjuk nyilván az adóvisszatérítésből származó 

bevételeket.  

 

d) kapott támogatások és transzferek 

A tervezett támogatások és transzferek összege 598.773,00,- euró volt, míg a tényleges bevétel 

összege 598.059,46 euró, ami 99,88%-os teljesítést jelent. 

 

Támogatást nyújtó szervezet: Összeg 

euróban 

Rendeltetés 

Nyitrai Járási Hivatal – oktatásügyi 

főosztály 

404.343,00 Támogatás - oktatásügy  

Nyitrai Járási Hivatal – oktatásügyi 

főosztály 

4.103,00 Oktatási utalványok támogatása 

Nyitrai Járási Hivatal – oktatásügyi 

főosztály 

493,00 Tankönyvtámogatás 

Nyitrai Járási Hivatal – oktatásügyi 

főosztály 

3.650,00 Szociálisan hátrányos helyzetű 

gyermekekre nyújtott támogatás 

Nyitrai Járási Hivatal – oktatásügyi 

főosztály 

4.418,00 Tanulók útiköltségéhez nyújtott 

támogatás 

Nyitrai Járási Hivatal – oktatásügyi 

főosztály 

1.200,00 Természeti iskola támogatása 

Nyitrai Járási Hivatal – oktatásügyi 

főosztály 

2.700,00 Sítanfolyam támogatása 

Nyitrai Járási Hivatal – oktatásügyi 

főosztály 

3.170,00 Óvodai nevelési támogatás 

Érsekújvári Munka, Szociális és 

Családügyi Hivatal 

481,40 Tanszertámogatás 

Érsekújvári Munka, Szociális és 

Családügyi Hivatal 

19.537,20 Étkeztetési támogatás 

Érsekújvári Munka, Szociális és 

Családügyi Hivatal 

56.492,64 Foglalkoztatási támogatás 

Érsekújvári Munka, Szociális és 

Családügyi Hivatal 

1.751,82 Családtámogatási ellátások 
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Munka, Szociális és Családügyi 

Minisztérium 

20.994,24 Szociális terepmunka támogatása 

Munka, Szociális és Családügyi 

Minisztérium 

57.000,00 Házi gondozó szolgálat támogatása 

Környezetvédelmi Alap 1.100,00 Szúnyoggyérítés támogatása 

Nyitra Megyei Önkormányzat 1.530,00 Sporttábor támogatása 

Nyitra Megyei Önkormányzat 1.800,00 Zsigárd Község népszerűsítésének 

támogatása 

Nyitra Megyei Önkormányzat 1.650,00 Nyári tábor támogatása 

Közlekedési és Építésügyi Minisztérium 2.221,51 Támogatás - közös építésügyi hivatal 

Közlekedési és Építésügyi Minisztérium Támogatás Támogatás - utak 

Nyitrai Járási Hivatal – 

környezetvédelmi főosztály 

159,01 Környezetvédelem támogatása 

Belügyminisztérium 2.237,92 Az anyakönyvezési tevékenység 

támogatása 

Belügyminisztérium 561,33 Támogatás - lakossági nyilvántartás 

Belügyminisztérium 30,80 Támogatás - címnyilvántartás 

Belügyminisztérium 1.782,91 Támogatás a választásokra  

Szlovákiai Önkéntes Tűzoltó Szövetség 3.000,00 Az önkéntes tűzoltó egyesület 

felszereléséhez nyújtott támogatás 

Magasmajtényi Mezőgazdasági 

Szövetkezet 

43,42 Iskolai gyümölcs programhoz nyújtott 

támogatás 

Bethlen Gábor Alap 1.534,78 Támogatás a falunapra 

 

A támogatások és transzferek célhoz kötött pénzösszegek, amelyek felhasználása a 

rendeltetésnek megfelelően történt. 

 

 

2. Tőkebevételek:  

  

A 2019. évi elfogadott 

költségvetés a legutóbbi 

módosítást követően 

Tény 2019.12.31-ével A teljesítés %-ban kifejezve 

131.776,00 131.731,76 99,97 

 

A tőkebevételek költségvetési előirányzatának összege 131.776,00,- euró volt, míg a tényleges 

bevétel összege 2019. december 31-ével 131.731,76 euró, ami 99,97%-os teljesítést jelent.  

 

Telekeladásból és immateriális eszközök értékesítéséből származó bevétel  

A költségvetési előirányzat összege 27.170,00,- euró volt, míg a tényleges bevétel összege 2019. 

december 31-ével 27.127,25 euró, ami 99,84%-os teljesítést jelent.  

 

Támogatások a transzferek 

A költségvetési előirányzat összege 104.606,00,- euró volt, míg a tényleges bevétel összege 

2019. december 31-ével 104.604,51 euró, ami 99,99%-os teljesítést jelent. 

 

Kapott támogatások és transzferek 

 

Támogatást nyújtó szervezet: Összeg euróban Rendeltetés 

Közlekedési és Építésügyi 

Minisztérium 

38.702,58 3. számú, 8 lakásos lakóépület építése 

Közlekedési és Építésügyi 

Minisztérium 

37.068,90 6. számú, 8 lakásos lakóépület építése 
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Közlekedési és Építésügyi 

Minisztérium 

28.833,03  8 lakásos, alacsony komfortfokozatú 

lakóépület építése 

 

3. Pénzügyi műveletek bevételei:  

  

A 2019. évi elfogadott 

költségvetés a legutóbbi 

módosítást követően 

Tény 2019.12.31-ével A teljesítés %-ban kifejezve 

807.002,00 806.971,35 99,99 

 

A pénzügyi műveletek bevételeinek költségvetési előirányzata 807.002,00,- euró volt, míg a 

tényleges bevétel összege 2019. december 31-ével 806.971,35 euró, ami 99,99%-os teljesítést 

jelent.  

 

 Költségvetés Tény % 

Banki hitelek 164.198,00 164.184,20 99,99 

Állami Lakásfejlesztési Alaptól lakásépítésre felvett 

hitel 

413.950,00 413.948,96 99,99 

Tartalékalap 63.768,00 63.767,01 99,99 

Integrált ügyintézési pont 20,00 6,00 30,00 

Az előző évek eszközei 127.690,00 127.689,21 99,99 

A pénzügyi alapokból származó eszközök átruházása 37.376,00 37.375,97 99,99 

 

4. A jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetek bevételei 

 

Folyó bevételek  

A 2019. évi elfogadott 

költségvetés a legutóbbi 

módosítást követően 

Tény 2019.12.31-ével A teljesítés %-ban kifejezve 

0,00 102,48                 

 

A folyó bevételek költségvetési előirányzatának összege 0,00,- euró volt, míg a tényleges bevétel 

összege 2019. december 31-ével 102,48 euró volt.  

 

A jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetek folyó bevételei, ebből: 

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola   102,48 euró 

 

 

 

3. A 2019. évi kiadási előirányzat felhasználása  
 

 

A 2019. évi elfogadott 

költségvetés a legutóbbi 

módosítást követően 

Tény 2019.12.31-ével Felhasználás %-ban kifejezve 

2.580.378,00 2.440.880,79 94,59 

 

Az összkiadások költségvetési előirányzatának összege 2.580.378,00,- euró volt, míg a tényleges 

összkiadás összege 2019. december 31-ével 2.440.880,79 euró, ami 94,59%-os felhasználást 

jelent.  
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1. Folyó kiadások  

 

 A 2019. évi elfogadott 

költségvetés a legutóbbi 

módosítást követően 

Tény 2019.12.31-ével Felhasználás %-ban kifejezve 

1.249.776,00 1.143.072,13 91,46 

 

A folyó kiadások költségvetési előirányzatának összege 1.249.776,00,- euró volt, míg a 

tényleges folyó kiadások összege 2019. december 31-ével 1.143.072,13 euró, ami 91,46%-os 

felhasználást jelent.  

 

A folyó költségvetés egyes költségvetési tételeinek felhasználása:  

 

 Költségvetés Tény % 

Közigazgatási kiadások 417.422,00 388.752,27 93,13 

Pénzügyi és költségvetési terület 35.560,00 34.621,80 97,36 

Anyakönyvezési tevékenység 2.242,00 2.237,92 99,82 

Választások 1.762,00 1.748,54 99,24 

Kamattörlesztés 52.313,00 47.030,56 89,90 

Tűzvédelem 7.360,00 6.844,53 92,99 

Építésügy hivatal 3.700,00 3.679,19 99,44 

Helyi utak karbantartása 15.000,00 11.671,88 77,81 

Hulladékkezelés 59.500,00 56.546,86 95,04 

Vízfolyások tisztítása 1.000,00 547,00 54,70 

Lakásfejlesztés 39.800,00 35.838,24 90,04 

Foglalkoztatási támogatásra fordított kiadások 132.300,00 127.890,60 96,67 

Településfejlesztés - zöldterületek és temetkezés 18.110,00 16.851,86 93,05 

Közvilágítás 21.000,00 16.082,65 76,58 

Általános orvosi és egészségügyi ellátás 1.660,00 1.139,65 68,65 

Sportszolgáltatások 14.850,00 12.265,78 82,60 

Kulturális szolgáltatások 25.870,00 19.509,76 75,41 

Helyi rádió 2.000,00 991,40 49,57 

Egyházi és egyéb társadalmi szolgáltatások  18.500,00 13.015,76 70,35 

Bölcsődei és óvodai ellátás 121.947,00 111.144,28 91,14 

Alapfokú oktatás 42.622,00 42.574,93 99,89 

Iskolai klub 9.570,00 9.405,88 98,28 

Dolgozók továbbképzése 500,00 389,00 77,80 

Iskolai étkeztetés 97.400,00 79.971,35 82,11 

Házi gondozó szolgálat 81.321,00 78.771,40 96,86 

Szociális szolgáltatások - időskori 6.300,00 3.664,85 58,17 

Anyagilag és szociálisan rászoruló 

személyeknek nyújtott szociális segítségnyújtás 

20.167,00 19.884,19 98,60 

Összesen 1.249.776,00 1.143.072,13 91,46 

 

 

A folyó költségvetés jelentősebb tételeinek elemzése:  

Illetmények, fizetések, szolgálati illetmények és egyéb elszámolások az alkalmazottaknak  

A kiadások költségvetési előirányzatának összege 469.971,00,- euró volt, míg a tényleges 

kiadások összege 2019. december 31-ével 449.815,01 euró, ami 95,71%-os felhasználást jelent. 

Ide tartozik a községi hivatal, az anyakönyvi hivatal, a közös építésügyi hivatal munkatársainak, 

a házi gondozó szolgálat munkatársainak, valamint a közfoglalkoztatottak és az oktatásügyi 

dolgozók bérköltsége, kivéve a jogalanyisággal rendelkező szervezeteket. 
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Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak 

A kiadások költségvetési előirányzatának összege 166.880,00,- euró volt, míg a tényleges 

kiadások összege 2019. december 31-ével 155.427,27 euró, ami 93,13%-os felhasználást jelent.  

 

Áru és szolgáltatások 

A kiadások költségvetési előirányzatának összege 521.132,00,- euró volt, míg a tényleges 

kiadások összege 2019. december 31-ével 459.914,85 euró, ami 88,25%-os felhasználást jelent. 

Ide tartoznak a községi hivatal minden részlegének működési kiadásai, mint például az utazási 

költségtérítések, energiaszolgáltatás díja, anyagköltség, útiköltség, szokásos és rutin karbantartás 

költsége, bérleti díjak költségei és egyéb áruk és szolgáltatások költsége. 

 

Szokásos transzferek 

A kiadások költségvetési előirányzatának összege 39.480,00,- euró volt, míg a tényleges 

kiadások összege 2019. december 31-ével 30.884,44 euró, ami 78,23%-os felhasználást jelent. 

 

Kamattörlesztés és a hitelekkel, kölcsönökkel és visszatérítendő pénzügyi támogatásokkal 

kapcsolatos egyéb kifizetések 

A kiadások költségvetési előirányzatának összege 52.313,00,- euró volt, míg a tényleges 

kiadások összege 2019. december 31-ével 47.030,56 euró, ami 89,90%-os felhasználást jelent.  

 

2. Tőkekiadások  

  

A 2019. évi elfogadott 

költségvetés a legutóbbi 

módosítást követően 

Tény 2019.12.31-ével Felhasználás %-ban kifejezve 

810.038,00 780.728,95 96,38 

 

A tőkekiadások költségvetési előirányzatának összege 810.038,00,- euró volt, míg a tényleges 

kiadások összege 2019. december 31-ével 780.728,95 euró, ami 96,38%-os felhasználást jelent.  

 

 Költségvetés Tény % 

Közigazgatási kiadások 10.592,00 10.450,69 98,66 

Közrend és közbiztonság 4.753,00 4.752,05 99,98 

Közúti közlekedés 22.659,00 22.658,19 99,99 

Hulladékkezelés 1.320,00 1.320,00 100,00 

Lakásfejlesztés 519.596,00 518.591,65 99,81 

Településfejlesztés 14.864,00 14.064,00 94,61 

Általános orvosi és egészségügyi ellátás 10.800,00 10.800,00 100,00 

Kulturális szolgáltatások 12.200,00 12.108,48 99,25 

Oktatásügy 213.254,00 185.983,89 87,21 

Összesen 810.038,00 780.728,95 96,38 

 

A tőkeköltségvetés jelentősebb tételei:  

a) Közigazgatási kiadások 

- telekvásárlás  4.860,00 euró összegben 

- épületvásárlás  1.418,69 euró összegben 

- gépvásárlás  4.172,00 euró  összegben 

 

b) Közrend és közbiztonság 

    - kamerarendszer  4.752,05 euró   összegben 

 

c) Közúti közlekedés 

   - körforgalom a mezőg. szövetkezetnél 4.900,00 euró  összegben 
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   - járdafelújítás 17.758,19 euró  összegben 

 

d) Hulladékkezelés 

   - Öko udvar   1.320,00 euró  összegben 

 

e) Lakásfejlesztés 

   - Lakóépület építése  518.591,65 euró összegben 

 

f) Településfejlesztés 

   - közvilágítás  4.200,00 euró  összegben 

   - gyalogátkelőhely  9.864,00 euró  összegben 

 

g) Egészségügyi alapellátás 

   - mentőautó vásárlása  10.800,00 euró   összegben 

 

h) Kulturális szolgáltatások 

   - házasságkötő terem 12.108,48 euró  összegben 

 

i) Oktatásügy 

   - hozzáépítés az óvodához  185.983,89 euró összegben 

 

3. Pénzügyi műveletek ráfordításai  

  

A 2019. évi elfogadott 

költségvetés a legutóbbi 

módosítást követően 

Tény 2019.12.31-ével Felhasználás %-ban kifejezve 

144.669,00 143.028,10 98,86 

 

A pénzügyi műveletek ráfordításainak költségvetési előirányzata 144.669,00,- euró volt, míg a 

tényleges kiadások összege 2019. december 31-ével 143.028,10 euró, ami 98,86%-os 

felhasználást jelent.  

 

 Költségvetés Tény % 

Hiteltörlesztés  39.849,00 39.844,04 99,97 

Az Állami Lakásfejlesztési Alaptól felvett 

hitelek törlesztése 

104.800,00 103.178,06 98,45 

Integrált ügyintézési pont 20,00 6,00 30,00 

 

4. A jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetek kiadásai: 

 

 Folyó kiadások  

A 2019. évi elfogadott 

költségvetés a legutóbbi 

módosítást követően 

Tény 2019.12.31-ével Felhasználás %-ban kifejezve 

375.895,00 374.051,61 99,51 

 

A folyó kiadások költségvetési előirányzatának összege 375.895,00,- euró volt, míg a tényleges 

kiadások összege 2019. december 31-ével 374.051,61 euró, ami 99,51%-os felhasználást jelent.  

 

A jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetek folyó kiadásai, ebből: 

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 374.051,61 euró 
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Illetmények, fizetések, szolgálati illetmények és egyéb elszámolások az alkalmazottaknak 

A kiadások költségvetési előirányzatának összege 203.578,00,- euró volt, míg a tényleges 

kiadások összege 2019. december 31-ével 203.577,07 euró, ami 99,99%-os felhasználást jelent. 

Ide tartoznak az oktatásügyi dolgozók bérköltségei. 

 

Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak 

A kiadások költségvetési előirányzatának összege 76.369,00,- euró volt, míg a tényleges 

kiadások összege 2019. december 31-ével 76.365,85 euró, ami 99,99%-os teljesítést jelent.  

 

Áru és szolgáltatások 

A kiadások költségvetési előirányzatának összege 81.938,00,- euró volt, míg a tényleges 

kiadások összege 2019. december 31-ével 80.474,33 euró, ami 98,21%-os teljesítést jelent. Ide 

tartoznak az oktatásüggyel kapcsolatos működési költségek, mint például az utazási 

költségtérítések, energiaszolgáltatás díja, anyagköltség, útiköltség, szokásos és rutin karbantartás 

költsége, bérleti díjak költségei, valamint egyéb áruk és szolgáltatások költsége. 

 

Szokásos transzferek 

A folyó kiadások költségvetési előirányzatának összege 14.010,00,- euró volt, míg a tényleges 

kiadások összege 2019. december 31-ével 13.634,36 euró, ami 97,32%-os teljesítést jelent. 

 

 

4. A 2019. évi költségvetési gazdálkodás eredménye (többlet/hiány) 

 

 

A község gazdálkodása  
 

Tény 2019.12.31-ével 

 
 
Folyó bevételek összesen 1.625.446,84 

ebből: a község folyó bevételei  1.625.344,36 

             a költségvetési szervezetek folyó bevételei 102,48 

Folyó kiadások összesen 1.517.123,74 

ebből: a község folyó kiadásai  1.143.072,13 

             a költségvetési szervezetek folyó kiadásai 374.051,61 

Folyó költségvetés 108.323,10 

Tőkebevételek összesen 131.731,76 

ebből: a község tőkebevételei  131.731,76 

             a költségvetési szervezetek tőkebevételei 0,00 

Tőkekiadások összesen 780.728,95 

ebből: a község tőkekiadásai  780.728,95 

             a költségvetési szervezetek tőkekiadásai 0,00 

Tőkeköltségvetés  -648.997,19 

A folyó költségvetés és tőkeköltségvetés eredménye (többlet/hiány) -540.674,09 

A többletből elkülönített összeg/ a hiány kiigazítása 0,00 
A folyó költségvetés és a tőkeköltségvetés módosított többlete/hiánya 

(a gazdálkodás eredménye) 
-540.674,09 

Pénzügyi műveletek bevételei az idegen eszközöket kivéve  806.971,35 

A pénzügyi műveletek ráfordításai az idegen eszközöket kivéve 143.028,10 

A pénzügyi műveletek különbözete 663.943,25 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN   2.564.149,95 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 2.440.880,79 

A község gazdálkodása  123.269,16 
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A többletből elkülönített összeg/ a hiány kiigazítása -127.689,21 

A község módosított gazdálkodása -4.420,05 

 

A területi önkormányzatok költségvetési szabályairól és egyéb törvények módosításáról szóló 

583/2004 sz. törvény 10. § (3) bek. rendelkezései alapján megállapított 540.674,09 euró összegű 

hiány kiegyenlítésére a 2019. költségvetési évben  

- a pénzügyi műveletek 663.943,25 euró összegű egyenlegéből került kiegyenlítésére. 

 

A pénzügyi műveletek 663.943,25 euró összeget kitevő egyenlegét 

- a folyó költségvetés és a tőkeköltségvetés 540.674,09 euró összeget kitevő hiányának 

kiegyenlítésére használtuk fel. 

 

A község 123.269,16 eurót kitevő gazdálkodási eredménye az alábbiak szerint módosul: 

a) fel nem használt állami költségvetési és külföldi források, az előző költségvetési évben 

nyújtott, célhoz kötött kiadások 127.689,21 euró összegben, mégpedig az alábbi célokra: 

- a tűzoltószertár felújítása 30.000,00 euró összegben 

- hozzáépítés az óvoda épületéhez 97.689,21 euró összegben 

 

A 4.420,05 euró összegű hiányt a tartalékalapból fedeztük. 

 

 

5. A pénzügyi és egyéb tartalékok képzése és felhasználása 
 

Tartalékalap 

A község az 583/2004. sz. törvény 15. § értelmében tartalékalapot képez. A tartalékalap 

felhasználásáról a képviselő-testület dönt. 

              

Tartalékalap Összeg euróban 

Nyitóegyenleg 2019. január 1-jén  22.238,85       

Növekmény - pénzügyi műveletekből 63.767,01      

Csökkenés - a tartalékalap felhasználása: 

- a 2018. április 16-án elfogadott 696/2018. sz. határozat a 

gyalogosátkelőhely megvilágításának telepítéséről   

 

9.864,00       

Záróegyenleg 2019. december 31-ével 76.141,86       

 

Szociális alap 

A község a 152/1994. sz. törvény értelmében szociális alapot képez. 

 

Szociális alap Összeg euróban 

Nyitóegyenleg 2019. január 1-jén 4.095,80   

Növekmény - kötelező hozzájárulás - 1%                    3.850,88                                     

Csökkenés - üzemi étkeztetés                     3.135,28   

               - egyéb csökkenések                                                18,38    

Záróegyenleg 2019. december 31-ével 4.793,02 

 

Üzemeltetési, karbantartási és javítási alap  

A község az 443/2010. sz. törvény 18. § értelmében üzemeltetési, karbantartási és javítási alapot 

képez. Az üzemeltetési, karbantartási és javítási alap felhasználásáról az ezzel kapcsolatos belső 

előírással összhangban a képviselő-testület dönt. 

              

Üzemeltetési, karbantartási és javítási alap Összeg euróban 

Nyitóegyenleg 2019. január 1-jén  116.964,63       

Növekmény - a megállapodás szerinti bérleti díjból  26.976,04      
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a bérlakás beszerzési árának 0,5%-a mértékében   

Csökkenés - az alap felhasználása: 

- kazán, radiátor, elem, ajtó javítására 

 

3.759,67       

Záróegyenleg 2019. december 31-ével 140.181,00       

 

 

6. Mérleg 2019. december 31-i fordulónappal  

 
E S Z K Ö Z Ö K  

Megnevezés   Nyitóegyenleg 2019. 

január 1-jével euróban 

Záróegyenleg 2019. 

december 31-ével 

euróban 

Eszközök összesen 8.041.702,00 8.392.676,94 

Befektetett eszközök összesen 7.305.105,80 7.755.997,39 
ebből:   
Immateriális javak 825,00 525,00 
Tárgyi eszközök 6.941.935,98 7.393.127,57 
Befektetett pénzügyi eszközök 362.344,82 362.344,82 

Forgóeszközök összesen 720.670,22 600.507,12 
ebből:   
Készletek 6,55 215,66 
A közigazgatási szervek közötti elszámolás 453.991,43 430.781,43 
Hosszúlejáratú követelések   
Rövidlejáratú követelések  75.106,44 80.517,96 
Pénzügyi számlák  191.565,80 88.992,07 
Visszatérítendő hosszúlejáratú pénzügyi 

támogatás nyújtása 
  

Visszatérítendő rövidlejáratú pénzügyi 

támogatás nyújtása 
  

Időbeli elhatárolás  15.925,98 36.172,43 

 

F O R R Á S O K  

Megnevezés Nyitóegyenleg 2019. 

január 1-jén euróban 

Záróegyenleg 2019. 

december 31-ével 

euróban 

Saját tőke és kötelezettségek összesen 8.041.702,00 8.392.676,94 

Saját tőke  3.592.098,62 3.526.295,23 
ebből:   
Értékelési különbözetek    
Alapok   
Gazdasági eredmény  3.592.098,62 3.526.295,23 

Kötelezettségek 3.219.532,07 3.693.495,87 
ebből:   
Tartalék  770,00 770,00 
A közigazgatási szervek közötti elszámolás 0,00 30.000,00 
Hosszúlejáratú kötelezettségek 2.711.552,02 2.940.201,46 
Rövidlejáratú kötelezettségek 135.640,50 226.614,70 
Banki hitelek és segélyek 371.569,55 495.909,71 

Időbeli elhatárolás 1.230.071,31 1.172.885,84 

 

 



 14 

7. Az adósságállomány alakulásának áttekintése 2019. december 31-ével 
 

A kötelezettségek állapota 2019. december 31-ével 
A kötelezettség fajtája Kötelezettségek 

összesen 2019. 

december 31-ével 

euróban 

ebből nem lejárt 

kötelezettségek  

ebből lejárt 

kötelezettségek 

Kötelezettségek az alábbiakkal 

szemben:  

   

- szállítók 43.285,74 43.285,74  

- munkavállalók 29.185,38 29.185,38  

- biztosítók  25.626,11 25.626,11  

- adóhivatal 6.769,02 6.769,02  

- szociális alapból 4.793,02 4.793,02  

- bankok 495.909,71 495.909,71  

- állami alapok 2.801.765,01 2.801.765,01  

- kapott előlegek - iskolakonyha 12.121,40 12.121,40  

- egyéb kötelezettségek 274.040,48 274.040,48  

Kötelezettségek összesen 2019. 

december 31-ével 
3.693.495,87 3.693.495,87  

 

Hitelállomány 2019. december 31-ével  
 

Hitelező  

A hitel 

összege 

Éves 

tőketörleszté

s  

a 2019-es 

évre 

Éves 

kamattörleszté

s  

a 2019-es évre 

A hitel 

(hiteltőke) 

egyenlege 2019. 

december 31-

ével 

Esedékesség 

éve 

 

Prima banka a.s. 378.410,67 12.611,04 5.826,29 222.874,52 2037 

Prima banka a.s. 120.000,00 12.000,00 1.753,98 57.000,00 2024 

Prima banka a.s. 25.000,00 2.496,00 370,60 16.888,00 2026 

Prima banka a.s. 53.999,99 5.400,00 912,48 42.299,99 2027 

Prima banka a.s. 80.000,00 8.004,00 652,81 72.649,77 2028 

Prima banka a.s. 100.000,00 0,00 70,36 84.197,43 2029 

 

A község 2019-ben 100.000 euró összegű hitelszerződést kötött. A hitel 10 éves hosszú lejáratú 

hitel, a tőketörlesztés folyamatos részletekben történik egészen 2029-ig. 

 

A visszatérítendő finanszírozási források felhasználási szabályainak betartása:   

    A község a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól és egyéb törvények 

módosításáról szóló 583/2004 sz. törvény 17. § (6) bek. rendelkezései értelmében feladatai 

teljesítéséhez csak az alábbi szabályok betartásával vehet igénybe visszatérítendő finanszírozási 

forrásokat: 

a) a község teljes adósságállománya nem haladhatja meg az előző költségvetési év valós 

bevételeinek 60%-át és 

 

b) a visszatérítendő finanszírozási források törlesztőrészeleteinek összege - beleértve hozamok 

kifizetését és a beruházási hitelekből eredő kötelezettségek törlesztését - az adott költségvetési 

évben nem haladhatja meg az előző költségvetési év tényleges folyó bevételei - az adott 

költségvetési évben más közigazgatási szervtől kapott eszközökkel, az Európai Uniótól kapott 

eszközökkel és más, külföldről kapott eszközökkel vagy külön jogszabály szerint kapott 

eszközökkel csökkentett - összegének 25%-át.  
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a) Számítás a 17.§ (6) bek. a) pontja alapján: 

Szöveg Összeg 

euróban 

A FIN 1-12 pénzügyi kimutatás szerinti tényleges folyó bevételek 2018. 

december 31-ével 

 

- a község tényleges folyó bevételei  1.573.689,07 

- a költségvetési szervezetek tényleges folyó bevételei  758,24 

A község és a költségvetési szervezetek folyó bevételei összesen 2018. 

december 31-ével 

1.574.447,31 

A község teljes adósságállománya 2019. december 31-én, ebből:  

- a banki hitelek tőkeegyenlege 495.909,71 

- az Állami Lakásfejlesztési Alap által bérlakásépítésre nyújtott hitelek 

tőkeegyenlege 

2.801.765,01 

A község teljes adósságállománya 2019. december 31-én 3.297.674,72 

A teljes összegbe nem számítanak bele az alábbi kötelezettségek:    

- az Állami Lakásfejlesztési Alap által bérlakásépítésre nyújtott hitelek 2.801.765,01 

- az uniós projektek előfinanszírozására felvett banki hitelek  17.758,19 

A község teljes adósságállományába be nem számított kötelezettségek 

összesen 

2.819.523,20 

A község módosítás utáni teljes adósságállománya 2019. december 31-én 477.851,52 

 

Tőkeegyenleg 2019. 

december 31-én 

A tényleges folyó bevételek 

2018. december 31-én 

17.§ (6) bek. a) pontja 

 

477.851,52 1.574.447,31 30,35% 

 

Az 583/2004. sz. törvény 17.§ (6) bek. a) pontja szerinti feltétel teljesítve.  

 

b) Számítás a 17.§ (6) bek. b) pontja alapján: 

Szöveg Összeg euróban 

A FIN 1-12 pénzügyi kimutatás szerinti tényleges folyó bevételek 2018. 

december 31-ével 

 

- a község tényleges folyó bevételei  1.573.689,07 

- a költségvetési szervezetek tényleges folyó bevételei  758,24 

A község és a költségvetési szervezetek folyó bevételei összesen 2018. 

december 31-ével 

1.574.447,31 

A község és a költségvetési szervezetek folyó bevételeinek célhoz kötött 

bevételekkel módosított összege: 

 

- az átruházott államigazgatási hatáskörök ellátásához nyújtott dotációk 431.143,96 

- állami költségvetési támogatások 165.380,72 

- külföldi támogatások - Bethlen Gábor Alap 1.534,78 

A község és a költségvetési szervezetek célhoz kötött folyó bevételei 

2018. december 31-én összesen 

598.059,46 

A módosítás utáni tényleges folyó bevételek összesen 2018. december 

31-én* 

976.387,85 

A FIN 1-12 pénzügyi kimutatás szerinti tőke- és kamattörlesztés 2019. 

december 31-én, kivéve az egy összegben történő előtörlesztést 

(végtörlesztést):  

 

- 821005 39.844,04 

- 821007 103.178,06 

- 651003 43.731,24 

- 653002 3.299,32 

A tőketörlesztés és kamattörlesztés összesen 2019. december 31-én** 190.052,66 
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Az éves törlesztés összege 

beleértve a hozamok 

kifizetését a 2019. évre** 

A módosítás utáni tényleges 

folyó bevételek összesen 

2018. december 31-én* 

17.§ (6) bek. b) pont 

190.052,66 976.387,85 19,46% 

 

Az 583/2004. sz. törvény 17.§ (6) bek. b) pontja szerinti törvényi feltétel teljesítve.  

 

8. A dotációs szervezetek gazdálkodási adatai  
 

A község nem tart fenn dotációs szervezetet. 

 

9. Áttekintés a jogi személyeknek és vállalkozó természetes személyeknek az 

583/2004. sz. törvény 7.§ (4) bek. alapján nyújtott támogatásokról 
 

A község 2019-ben a dotációkról 12/2008 sz. önkormányzati rendeletével összhangban jogi 

személyeknek és vállalkozó természetes személyeknek nyújtott támogatást (dotációt) közérdekű 

szolgáltatások biztosítására, általános vagy közérdekű tevékenység végzésére.  

 
Kérelmező 

Célhoz kötött dotáció: - folyó kiadások  

A támogatásként 

(dotációként) nyújtott 

pénzeszközök összege 

A ténylegesen felhasznált 

pénzeszközök összege 

 

Községi sport klubok 12.138,00 12.138,00 

Pro Traditione Zsigárd 2.439,38 2.439,38 

Zsigárdi Polgári Társulás 107,30 107,30 

Csemadok Helyi Szervezet 595,39 595,39 

A Szlovák Horgászszövetség Helyi 

Szervezete 

1.707,00 1.707,00 

Vörös Kereszt Helyi Szervezete 230,60 230,60 

Önkéntes tűzoltó egyesület 96,53 96,53 

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 887,00 887,00 

Öreg Fűz PT – Veteris Salix 200,00 200,00 

Salix Alba PT - Fehér Fűz 1.000,00 1.000,00 

Natur Aqua PT 1.000,00 1.000,00 

Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport  600,00 600,00 

Egyházak 3.500,00 3.500,00 

Jókai Alapítvány 300,00 300,00 

Galántai Kodály Zoltán Gimnázium 100,00 100,00 

 

2019. december 31-ig elszámolásra került a dotációkról szóló 12/2008. sz. önkormányzati 

rendelettel összhangban nyújtott minden dotáció. 

 

10. Vállalkozási tevékenység ráfordításai és hozamai 

 
A község nem folytat vállalkozási tevékenységet. 

 

11. Pénzügyi kapcsolatok elszámolása az alábbi alanyokkal szemben  

 
a) a község által alapított vagy fenntartott jogi személyek 

b) állami költségvetés 

c) állami alapok 

d) más községek költségvetése 

e) megyei költségvetés 
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A helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló 583/2004. sz. törvény 16.§ (2) 

bekezdésével összhangban a községnek pénzügyileg el kell számolnia gazdálkodását az általa 

fenntartott vagy alapított jogi személyekkel, vállalkozó természetes személyekkel és jogi 

személyekkel szemben, akik részére a saját költségvetéséből pénzeszközöket nyújtott, továbbá 

rendeznie kell pénzügyi kapcsolatait az állami költségvetéssel, az állami alapokkal, más 

községek költségvetésével és a megyei költségvetéssel szemben. 

 

a) Pénzügyi elszámolás a község által alapított és fenntartott jogi személyekkel szemben 

 

Pénzügyi elszámolás a község által fenntartott jogi személyekkel, azaz költségvetési 

szervezetekkel szemben: 

 
Költségvetési szervezet A támogatásként 

(dotációként) nyújtott 

pénzeszközök összege 

A ténylegesen 

felhasznált 

pénzeszközök összege 

Különbözet: 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

Magyar Tanítási Nyelvű 

Alapiskola 

374.051,61 374.051,61 0,00 

 

Pénzügyi elszámolás a község által fenntartott jogi személyekkel, azaz dotációs szervezetekkel 

szemben: 

 

A község nem tart fenn jogi személyeket, azaz dotációs szervezeteket. 

 

b) Pénzügyi elszámolás az állami költségvetéssel szemben: 

 

Támogatást nyújtó 

szervezet 

A támogatás, transzfer céljának 

meghatározása: oktatásügy, 

anyakönyvezés,...  

- folyó kiadások 

- tőkekiadások 

A 

támogatásként 

(dotációként) 

nyújtott 

pénzeszközök 

összege  

A ténylegesen 

felhasznált 

pénzeszközök 

összege   

Nyitrai Járási Hivatal 

– oktatásügyi 

főosztály 

Dotáció - oktatásügy  404.343,00 404.343,00 

Oktatási utalványok támogatása 4.103,00 4.103,00 

Tankönyvtámogatás 493,00 493,00 

Szociálisan hátrányos helyzetű 

gyermekekre nyújtott támogatás 

3.650,00 3.650,00 

Tanulók útiköltségéhez nyújtott 

támogatás 

4.418,00 4.418,00 

Természeti iskola támogatása 1.200,00 1.200,00 

Sítanfolyam támogatása 2.700,00 2.700,00 

Óvodai nevelési támogatás 3.170,00 3.170,00 

Érsekújvári Munka, 

Szociális és 

Családügyi Hivatal 

Tanszertámogatás 481,40 481,40 

Étkeztetési támogatás 19.537,20 19.537,20 

Foglalkoztatási támogatás 56.492,64 56.492,64 

Családtámogatási ellátások 1.751,82 1.751,82 

Munka, Szociális és 

Családügyi 

Minisztérium 

Szociális terepmunka támogatása 20.994,24 20.994,24 

Házi gondozó szolgálat támogatása 57.000,00 57.000,00 

Közlekedési és 

Építésügyi 

Minisztérium 

Dotáció - közös építésügyi hivatal 2.221,51 2.221,51 

Dotáció - utak 73,48 73,48 

3. és 6. számú, 8 lakásos lakóépület 

építése 

75.771,48 75.771,48 

 8 lakásos, alacsony komfortfokozatú 

lakóépület építése  

28.833,03 28.833,03 
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Nyitrai Járási Hivatal  Környezetvédelem támogatása 159,01 159,01 

Belügyminisztérium 

Az anyakönyvezési tevékenység 

támogatása 

2.237,92 2.237,92 

Dotáció - lakossági nyilvántartás 561,33 561,33 

Dotáció - címnyilvántartás 30,80 30,80 

Dotáció a választásokra  1.782,91 1.782,91 

Szlovákiai Önkéntes 

Tűzoltó Szövetség 

Az önkéntes tűzoltó egyesület 

felszereléséhez nyújtott támogatás 

3.000,00 3.000,00 

 

c) Az állami alapokkal szembeni pénzügyi elszámolás 

 

Támogatást nyújtó 

szervezet 

A támogatás céljának meghatározása A 

támogatásként 

(dotációként) 

nyújtott 

pénzeszközök 

összege  

A ténylegesen 

felhasznált 

pénzeszközök 

összege   

Állami 

Lakásfejlesztési Alap 

3. és 6. számú, 8 lakásos lakóépület 

építése 

360.008,96 360.008,96 

Állami 

Lakásfejlesztési Alap 

8 lakásos, alacsony komfortfokozatú 

lakóépület építése  

53.940,00 53.940,00 

Környezetvédelmi 

Alap 

Szúnyoggyérítés támogatása 1.100,00 1.100,00 

 

d) Más községek költségvetésével szembeni pénzügyi elszámolás 

 

A község 2019-ben nem kötött szerződést más községgel. 

 

e) A megyei költségvetéssel szembeni pénzügyi elszámolás 

 
 

Megye 

 

A támogatás céljának 

meghatározása 

A támogatásként 

(dotációként) 

nyújtott 

pénzeszközök 

összege 

A ténylegesen 

felhasznált 

pénzeszközök 

összege 

Nyitra Megyei Önkormányzat sporttábor 1.530,00 1.530,00 

Nyitra Megyei Önkormányzat a község 

népszerűsítése  

1.800,00 1.800,00 

Nyitra Megyei Önkormányzat nyári tábor 1.650,00 1.650,00 

 

 

12. A költségvetési programok teljesítésének kiértékelése - Értékelő jelentés a 

programköltségvetés teljesítéséről 
 

A község élt a költségvetési szabályokról szóló 583/2004. sz. törvény 4. § (5) bek. szerinti 

lehetőséggel, és a község költségvetését programszerkezet nélkül állította össze és terjesztette 

elő. 

 

13. Határozati javaslat: 

 

A község képviselő-testülete a főellenőr jelentését és a 2019. évi zárszámadáshoz 

megfogalmazott állásfoglalását tudomásul vette. 

 

A képviselő-testület a község zárszámadását és egész éves gazdálkodását ellenvetés nélkül 

elfogadta. 


