
 

2. sz. előterjesztés 

 

Sióagárd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. szeptember 23-án 7.30 órakor tartandó rendes ülésére 

 

A 2020. évi költségvetésről szóló 9/2020.(II.11) Német Nemzetiségi határozat 

módosításáról szóló határozati javaslat elfogadásáról 

 

 Előterjesztő: Hámoriné Glück Terézia elnök 

 Készítette: Balogh Györgyi jegyző, Teppert Anna pénzügyi üi. (ŐKÖH) 

 Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Sióagárd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 11-én 

megtárgyalta a 2020. évi költségvetését, amelyet 9/2020.(II.11.) Német Nemzetiség 

határozatával elfogadott. A nemzetiségi önkormányzat feladat alapú támogatásra jogosult, 

amelynek összege költségvetés készítésekor még nem ismert, ezért szükségessé teszi a 

2020. évi költségvetésről szóló határozat módosítását. 

 

BEVÉTELEK 

 

Az egyéb működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről központi kezelésű 

előirányzatból jogcímre (B16) előirányzatot képeztünk 1 109 012 Ft összegben, amely az 

önkormányzat 2020. évi feladatalapú támogatása. 

Ezzel a bevételi előirányzat a finanszírozási bevételeket is figyelembe véve 3 731 225 Ft-ra 

módosult. 

 

KIADÁSOK 

 

A beérkezett feladatalapú támogatás terhére a következő kiadásokra képeztünk 

előirányzatot: 

- Megbízási díjra (K122) 20 000 Ft, és annak munkáltatói járulékára (K2) 2 790 Ft 

előirányzatot képeztünk, melynek alapja a 21/2020.(VII.14.) NNÖ határozat. 

- Német nyelvórák megtartásához megbízási díjra (K122) további 34 000 Ft, és 

annak munkáltatói járulékára (K2) 4 743 Ft előirányzatot képeztünk  

- A dologi kiadások előirányzatát a teljesítések ismeretében összességében 75 020 

Ft-tal növeltük (informatikai és egyéb szolgáltatás)(K321, K337, K355) 

- Államháztartáson kívülre egyéb működési célú támogatást (K512) biztosítunk 

50 000 Ft összegben a Tolna megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok 

Szövetsége Egyesületének emlékmű készítéséhez. (20/2020.(VII.14.)) 

- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének előirányzatát (K64, K67) növeltük bruttó 

100 000 Ft-tal, amelyről a képviselő-testület a 22/2020.(VII.14.) NNÖ 

határozatában döntött. 

- A feladatlapú támogatásból fennmaradó 822 459 Ft-os összegből tartalékot (K513) 

képeztünk, így az általános tartalék összege augusztus 31-én 1 504 672 Ft. 

 

A nemzetiségi önkormányzatnak továbbra sincs többéves kihatással járó döntése, illetve 

közvetett támogatást sem biztosított senkinek. 



 

A szükséges előirányzat módosításokon kívül tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, 

hogy Sióagárd Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. augusztus 31-ig a bevételei és 

kiadásai az alábbiak szerint teljesültek: 

- A működési és feladatalapú támogatás teljes összegében kiutalásra került. A 

működési támogatást még a tárgyévben míg a 2020. évi feladatalapú támogatást 

legkésőbb 2021. december 31-ig lehet felhasználni. 

- 584 Ft kamatbevételre tett szert az önkormányzat ebben az időszakban. 

- A 2019. évi jóváhagyott maradvány összege is teljes egészében szerepel a 

bevételek között. 

Évvégéig még valamennyi kamatbevétel, illetve esetleg elnyert pályázati pénzeszközből 

származhat bevétel. 

- Személyi jellegű kiadások és munkáltatót terhelő járulékok összességében 

pénzügyileg 17 300 Ft összegben teljesültek, de a mai napi a kötelezettségvállalást 

figyelembevéve összesen 61 533 Ft-ban. 

- A dologi kiadások 67 053 Ft összeg, a módosított előirányzathoz viszonyítva 7 %-

ban valósultak meg. A pénzeszközből lézertoner, éven belül elhasználódó eszközök 

vásárlása, informatikai berendezések telepítése, tagdíj, bankköltség fizetése történt. 

- Államháztartáson kívülre egyéb működési célú támogatás rovaton a teljesítés 

összege 50 000 Ft, amely hozzájárulás emlékmű készítéséhez. 

- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 118 846 Ft összegben valósult meg. A 

megvásárolt eszközöket a határozat tervezet 4. melléklete tételesen tartalmazza. 

A kiadások eddig összességében 253 199 Ft-ban teljesültek 

 

2020. augusztus 31. napján a pénzeszközök az alábbiak szerint alakultak: 

- házpénztárban lévő készpénz összege 21 140 Ft, 

- fizetési (bank) számla egyenlege 3 055 454 Ft, 

- lekötött pénzeszköz egyenlege 402 016 Ft. 

 

A 2019. év feladatalapú támogatással és 2020. évi működési támogatással történő 

elszámolás miatt 2020. évben a kiadásnak meg kell haladnia 1 923-004 Ft összeget. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A fenti bevételi és kiadási előirányzat módosítások kerültek átvezetésre a Sióagárd Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020.(II.11.) Német 

Nemzetiségi határozat szövegén és 1-5. mellékleteken. 

Kérem a határozat-tervezet megvitatását, és a határozat javaslat szerinti meghozatalát. 

 

 

 

Sióagárd, 2020. szeptember 21. 

 

 

 

 Hámoriné Glück Terézia 

 elnök 


