
 

Sióagárd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete  

…………. számú határozata 

a 2022. évi költségvetés módosításáról 

 

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. § 

 

A határozat hatálya a képviselő-testületre terjed ki.  

 

2. A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege,  

a hiány mértéke 

 

2. § 

 

(1) Az Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének 

a) bevételi főösszegét 3.169.411,- Ft 

b) kiadási főösszegét 3.169.411,- Ft 

c) hiányát              - 

    -ban állapítja meg. 

 

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt 

előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 

rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet 

tartalmazza. 

 

(3) A nemzetiségi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 

képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

3. Az Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 

 

3. § 

 

(1) Az Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatai  

összesen:              3.169.411,- Ft 

melyből:  

  

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                     1.991.680,- Ft 

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                             - 

3. Közhatalmi bevételek                               - 

4. Működési bevételek                                           - 

5. Felhalmozási bevételek                           - 

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                    -  

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  - 

8. Finanszírozási bevételek       1.177.731,- Ft 

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1.177.731,- Ft 

 

(2) A nemzetiségi önkormányzat összesített bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei:     3.169.411,- Ft 

b) az önként vállalt feladatok bevételei:      - 

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:      - 

 



 

(3) A nemzetiségi önkormányzat összesített bevételeiből 

a) működési bevételek: 3.169.411,- Ft 

b) felhalmozási bevételek:      - 

 

4. § 

 

(1) Az Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai                

összesen:           3.169.411,- Ft  

melyből:  

  

1. Működési költségvetés            3.169.411,- Ft 

1.1. Személyi juttatás                 - 

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó  - 

1.3. Dologi kiadások 822.500,- Ft 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     -    

1.5. Egyéb működési célú kiadások             2.346.911,- Ft 

2. Felhalmozási költségvetés                     - 

2.1. Beruházások -    

2.2. Felújítások -         

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                        - 

    

(2) A nemzetiségi önkormányzat összesített kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.169.411,- Ft 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:      - 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:      - 

 

(3) A nemzetiségi önkormányzat összesített kiadásaiból 

a) működési kiadások: 3.169.411,- Ft 

b) felhalmozási kiadások:      - 

 

4. A nemzetiségi önkormányzat fejlesztési céljai 

 

5. § 

 

(1) Az Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadást nem tervez. 

 

(2) A nemzetiségi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. 

 

5. A költségvetési hiány finanszírozása 

 

6. § 

 

Az Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat hiányt nem tervez.   

 

6. Tartalék 

 

7. § 

 

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, 

melynek összege:  2.096.911,- Ft 

melyből:    

 

- általános tartalék 2.096.911,- Ft 

- céltartalék           -  

  

(2) Az általános tartalék felhasználását a képviselő-testület az elnökre ruházza.  



 

 

(3) A céltartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület magának tartja fenn. 

 

7. Költségvetési mérlegek és kimutatások 

 

8. § 

 

 

 

(1) A nemzetiségi önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.  

 

(2) A nemzetiségi önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.   

 

(3) A nemzetiségi önkormányzat közvetett támogatásokat nem ad.  

 

 

9. § 

 

A 2021. évi feladat alapú támogatással és 2022. évi működési támogatással történő elszámolás miatt 

2022. évben a kiadásoknak meg kell haladnia a 1.677.101 Ft összeget. 

 

8. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

10. § 

 

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért az elnök a felelős. 

 

11. § 

 

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat elnöke számára 

lehetővé teszi a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosítást. 

 

12. § 

 

A költségvetési határozat módosításáról a képviselő-testület az elnök előterjesztése alapján dönt. 

 

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

13. § 

 

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. 

 

10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök 

 

14. § 

 

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. 

 

11. Vegyes és záró rendelkezések 

 

15. § 

 



 

A határozat 2022. október 13-án lép hatályba, de rendelkezéseit a 2022 évi gazdálkodás során 

alkalmazni kell.  

 

 

 

Sióagárd, 2022. október 05. 

 

      

 

 Hámoriné Glück Terézia 

 elnök 

    

  

 

A kihirdetés napja: 2022. október 13. 

 

  Balogh Györgyi 

 jegyző 

 


