Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat
8/2021.(II.15.) határozata, a 2021. évi költségvetéséről

-2Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi
határozatot hozom.
A határozat hatálya
A határozat hatálya Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzatra (a továbbiakban:
Önkormányzat), bizottságaira, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre
(intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
1./ Az Önkormányzat a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési
főösszegét - forintban állapítja meg.
Költségvetési bevételek összege:
Finanszírozási bevételek összege:
Költségvetési kiadások összege:
Költségvetés egyenlege:

520.000,- Ft
364.532,- Ft
884.532,- Ft
0,- Ft

2./ Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1.
melléklete alapján határozza meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
1./ Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos
feladatok ellátásáért - az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint - a jegyző felelős.
2./ A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a
kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
Az előirányzatok módosítása
1./ Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításáról az Önkormányzat dönthet.
2./ A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a
kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. Az elnök a saját hatáskörben
végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról az Önkormányzatot harminc napon belül
tájékoztatja.
3./ A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az
nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt
engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költ-

-3ségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében
történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
4./ Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök az Önkormányzatot
tájékoztatja.
5./ Az Önkormányzat - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a
költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi Önkormányzatot érintő módon
- a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul az Önkormányzat elé kell terjeszteni a költségvetési
határozat módosítását.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
1./ Az Önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az
Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
2./ Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Intézménye útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség
biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

…………………….…………
Draskovics Balázs
elnök

………………………….
Kelemen László
jegyző

-41. melléklet a 8/2021.(II.15.) határozathoz

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetés
(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

Költségvetési kiadások
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai
16. K123 Egyéb külső személyi juttatás
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer)
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22)
34. K337 Egyéb szolgáltatások
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
43. K355 Egyéb dologi kiadások (tagdíj)
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)
Kiadások összesen:

351.240,100.000,451.240,451.240,54.444,35.000,115.000,150.000,158.000,158.000,60.848,10.000,70.848,378.848,884.532,-

884.532,-

Költségvetési bevételek
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)
65. B23 Követelés felhalmozási célú finanszírozási bevételből
B2 Felhalmozási bevételek (=65)

520.000,520.000,520.000,0,0,-

Finanszírozási bevételek
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)
Bevételek összesen:

364.532,364.532,364.532,364.532,-

884.532,-

