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Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (II. 11.) Német Nemzetiségi önkormányzati határozata 

a 2020. évi költségvetésről 

 

 

Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: NNÖ) Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot alkotja: 

 

1. A határozat hatálya 

 

1.1. A határozat hatálya az NNÖ képviselő-testületére terjed ki. 

 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

2.1. Az NNÖ képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: 

 Bevételi és kiadási főösszege 2 622 213 Ft 

 Költségvetési bevétele 1 040 000 Ft 

 Költségvetési kiadása 2 622 213 Ft 

 Költségvetési hiány 1 582 213 Ft 

 Ebből működési hiány 732 213 Ft 

   felhalmozási hiány 850 000 Ft 

 

2.2. A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi költségvetés maradványából történik. 

 

2.3. A zavartalan pénzügyi működés biztosítása érdekében az NNÖ 682 213 Ft általános 

tartalékot képez. Az általános tartalék felhasználását a képviselő-testület az elnökre ruházza. 

 

2.4. Az NNÖ képviselő-testülete a 2.1. pontban meghatározott összes bevételét, összes 

kiadását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete 

szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban a határozat 1. melléklete tartalmazza 

 

2.5. A nemzetiségi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 

mérlegét a képviselő-testület a határozat 2. melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

2.6. Az NNÖ összesített bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt 

feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a határozat 3. melléklete szerint 

hagyja jóvá.  

 

2.7. Az NNÖ költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak feladatonkénti részletezését 

a határozat 4. melléklete tartalmazza. 

 

2.8. Az NNÖ-nek nincs több éves kihatással járó kötelezettsége. 

 

2.9. Az NNÖ nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik. 

 

2.10. Az NNÖ közvetett támogatásokat nem ad.  

 

2.11. Az NNÖ engedélyezett létszámkerete 0 fő és az önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 

23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti közfoglalkoztatási létszámmal sem. 

 

2.12. Az NNÖ nem határozott meg olyan fejlesztési célt, amelyhez az Áht. 23. § (2) bekezdés 

f) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. 
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2.13. Az NNÖ nem rendelkezik az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti adósságot 

keletkeztető ügyletekből származó kötelezettséggel. 

 

2.14. Az NNÖ képviselő-testülete az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 

határozat 5. melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

3.1. Az NNÖ gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért az elnök a felelős. 

 

4. Az előirányzatok módosítása 

 

4.1. Az NNÖ bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt az elnök 

előterjesztése alapján.  

 

4.2. Az NNÖ képviselő-testülete az elnök számára lehetővé teszi az NNÖ költségvetésében 

jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását, és a kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosítását. 

 

4.3. Amennyiben az NNÖ év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-

testületet tájékoztatja. 

 

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök 

 

5.1. A képviselő-testület felhatalmazza a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy az 

átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a 

képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell. 

 

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

6.1. A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, 

illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól az elnök a 

zárszámadási határozat előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. 

 

7. Záró és vegyes rendelkezések 

 

7.1. A költségvetés a jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 

 

7.2. A képviselő-testület az elnöknek e határozat elfogadásáig az átmeneti időszakban tett 

intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások 

arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek 

és teljesített kiadások e határozatba beépítésre kerültek. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: elnök  

 

 

 

 Hámoriné Glück Terézia ……………………….. 

 elnök jegyzőkönyv hitelesítő 


