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Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
3 12020. (il. 12.) határ ozata
a 2020. évi költségvetéséről

A Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormrányzat (továbbiakban: Nemzetiségi

Önkormányzat) az áIlartÁéztartásrőI szóló 20II. évi. CXCV. törvény 23, § (1)

bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1)

bekezdésében kapott felhata\mazás alapján a2020. évipénzigyi tervéről (költségvetésérŐl)

az alábbi hatfu o zatot hozza.

1. § A határozathatá|ya

Ahatározathatályaa Nemzetiségi ÖnkormányzatképviselŐ-testületére, bizottságaíra, és az

általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§ A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a2020, évi koltségvetését

040 000 Ft Költségvetési bevétellel
040 000 Ft Költségvetési kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel

áIlapítlameg,

. (2) Az önkormanyzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a
haténozat ]. meltéklete alapjánhatározza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célű bevételi és kiadási e\őirányzatokat egymástÓl

elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az2/]. és 2/2. mellékletek szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felÚjítási kiadások

előirányzataitberuházásonként és felújításonként a 3. melléklet szeint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeáető ügyletekből és kezességvállalásokbÓl

fennálló kötelezetts égeit a 4. melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzat sqát bevételeinek tészletezését az adósságot keletkeáető ügyletbŐl

származő tátrgyévífizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet taríalmazza,

(7) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeáető fejlesrtési céLjait a 6. melléklet

részletezi.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az

önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez valő hozzájérulást a 7. melléklet

szerint hagyja jővá.

(9) Az Önkormányzatbevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. melléHet szerint áIlapitla
meg.



3. § A költségvetés végrehajtásának szabá|yai

(1) A Nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a

könywezetésseí kapcsolatos ieladatok e\|átásáért az együttműködési megállaPodásban

rö gzítettek szerint a jegyző felelős,

4. § A" e|őirányzatok módosítása

(1) A nemzetiségi önkormány zat bevéteIeinek és kiadásainak módosÍtáSálÓl, a kiadási

előir ány zatok kö zötti átc soporto sításról a képvi selő -testület dönt,

(2) A képviselő-testület az önkorm ányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a

kiadási kiemelt e|őirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja

magának.

(3) A koltségvetési szerv a költségvetése kiemelt elŐiranyzatain belÜli rovatok kÖzÖtt

átcsoportosítást haj that végre.

(4) A képviselő-testüIet a költségvetésihatlrozat 4. § (2) bekezdés szerinti elŐiránYzat'

módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetésekért - az első negYedév kivételével-

negyedévenként, 
"a" 

legkesobb az éves költségvetési beszámolÓ elkészítésének

naáiae;oig, december jt-ei tratatlyal módosítja a koltségvetési hatétrozatát. Ha év

közben az országgyúlés a hozzájárulások, támogatások e\őirányzatait zétrolja, azokat

csökkenti, torli, űirtézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a kéPviselő-testület

elé kell teri e sáeni a költsé gve tést hatfu ozat módo sítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége
szám|a ellenében történő igénybevételére
juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat

készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tewezeltől

elmaradnak, arról az elnök a képviselő_testületet tájékoztatla.

(1) A képviselő-testület áIta| jóvahagyott kiemelt e|ŐÍrinyzatokat valamennyi

koltségvetósi SZeíy, valamint aZ Együttműködési megállapodásban foglalt

e1őtrányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az elŐiránYzat

túllépés fegyelmi felelősséget von maga után,

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati e|lenőrzése a

üelső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és

továbbfejlesáéséért az önkotményzat esetében a jegyzŐ, az intézménYek esetében az

intézmény vezető felelő s.

(2) A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításaIÓl a megfelelŐ

*ukodt"terről és a fiiggetlenség biztosításarói a jegyző köteles gondoskodni.

körében szellemi tevékenység szerződéssel,

szo|gáIő kiadási előírényzat csak a személyi



6. § Zúró és veglles rendelkezések

A költségvetési hataro zat2020.februar l2_én lép hatályb4 rendelkezésett2OzO,januar 1_

jétől kell alkalmazni,

Ahatfu ozathatálybalépésévelegyidejűlegharályatveszíti:1

jegző

L 
Felsorolni a hatályon kívat helyezett határozatokat,



Sály Község Roma Nemzetiségi önkormányzat 312020. (II. 12.) számú
határ ozatán ak in d oko lás a

a 2020. évi költségvetéséről

Átru,uíNos INDqKuLÁS

A n emzetis égi ö nkormúny zat últal terv ezeű főb b feladatok b emutatds a

Súly település Roma Nemzetiségi Önkormúnyzata 2020. évi fő feladatának tekinti a

nemzetisbg ünnepeihez, egyéb eseményeihez hapcsolódó rendezvények megszervezését és

lebonyolítúsút. Az óvodús- illetve iskolúskorú gllermekek intézményen belül szervezett

Ünn ep ein e k t ámo g atás út.

nÉsztrrrs INDuKuL/í,S

A/ BEVETELEK
. Ónkormányzat működési támogatásai

Műkadési célú támogatások államháztartáson belülről ] 040 000 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartás on b elalről

Működési bevételek

Felhalmozási b ev ételek

Működési célú ánett pénzeszközök

Felhalmozási célú ánett bevételek

Finanszír ozási b ev étel ek

a

o

a

o

a

o

a

B/ KIADASOK

o Műkódési költségvetés kiadásai

. Felhalmozási költségvetés kiadásai

o Tartalékok

o költségvetési szervek finanszírozása

o Finanszírozási kiadások

1 040 000 Ft



sálv község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2020. évi költséevetési terve

Bevétel:

2020. évi állami támogatás

Eredeti előirányzat 1 040 000 Ft

1 040 000 Ft

Bevételek összesen: 1 040 000 Ft

Kiadások:

Egyéb dologi kiadások 1 040 000 Ft

Kiadások összesen: ] 040 000 Ft

SáIy,2020. februar 5.


