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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) állapítja 

meg. Az Áht. 24. § (2) bek. alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-

tervezetet az elnök a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 

negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.  

Az önkormányzat működési kereteit, pénzügyi lehetőségeit alapvetően meghatározzák a 

fenti jogszabályok, illetve a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. 

évi LXXI. törvény (továbbiakban: Kvtv.). 

A jogszabályok adta keretek, illetve a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének 

2020. január 16-i ülésén elhangzottak figyelembevételével készült el az önkormányzat 

2020. évi költségvetéséről szóló határozat tervezet. 

 

BEVÉTELEK 

 

A Kvtv. 9. számú melléklete alapján a központi költségvetés költségvetési támogatást 

biztosít a nemzetiségi önkormányzatok számára. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 

költségvetési támogatása két részből tevődik össze, úgymint működési és feladatalapú 

támogatás. A működési támogatás fajlagos összege 520 000 Ft/év, amelynek kétszeresére 

jogosult az a települési önkormányzat, amely településen a legutolsó népszámlálásnak az 

adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott 

nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az ötven főt. Sióagárd vonatkozásában ez az 

jelenti, hogy a támogatás összege 1 040 000 Ft, amely két részletben kerül átutalásra az 

önkormányzat részére. 

A feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó támogatásról csak később - április közepén - születik 

döntés, ezért bevételként nem terveztük. 

A 2019. évi pénzmaradvány összege már ismert, ezért annak felhasználásáról már e 

határozat keretében rendelkezünk. Összege 1 582 213 Ft. 

 

KIADÁSOK 

 

Az előbb kimutatott bevételek szolgálnak fedezetül az alábbi feladatok megvalósítására - a 

teljesség igénye nélkül: 

- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (műanyag asztalok, székek, irodabútor, mikro, 

stb.) 600 eFt összegben, 

- raktározásra szolgáló építmény kialakítása 250 eFt értékben, 



 

- rendezvények megvalósítására (falunap, halfőző, közösségi tér ünnepélyes átadása, 

Márton nap) 450 eFt 

- Német tanfolyam megvalósítása 200 eFt 

- Testvértelepülésre történő utazás költsége 100 eFt, 

- Civil szervezetek támogatása tavalyi évhez hasonlóan 150 eFt, 

- Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 

tagdíj 10 eFt, 

- bankköltségeknek 

- belföldi kiküldetési költségekhez, 

- egyéb kiadások. 

 

Általános tartalékot képeztünk 682 213 Ft összegben. 

 

A nemzetiségi önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése nem volt, illetve 

közvetett támogatást sem biztosított senkinek. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a 2020. évi költségvetésről szóló határozat megvitatását, és a határozat 

meghozatalát. 

 

 

Sióagárd, 2020. február 10. 

 

 

 

 Hámoriné Glück Terézia 

 elnök sk 


