Bakonyszücs Német Nemzetiségi Önkormányzatának
7/2021. (V.27.) sz. határozata
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
6/2020. (II.13.) határozatának módosításáról

Bakonyszücs 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, a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozom:
1. Bakonyszücs Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 13.) önkormányzati határozat (a
továbbiakban: Határozat) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését:

módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását

3.176.925 Ft-ban
3.176.925 Ft-ban

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
794.225 Ft
……... Ft
……… Ft
672.725 Ft
....................... Ft
121.500 Ft
....................... Ft
1.981.942 Ft
481.942 Ft
1.500.000 Ft
........................ Ft
400.758 Ft
........................ Ft
........................ Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Pénzforgalom nélküli kiadások
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Tartalék
Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

1

A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.463.840 Ft
1.463.840 Ft
1.500.000 Ft
3.131 Ft
……………… Ft
……………… Ft
……………… Ft
209.954 Ft
209.954 Ft

Önkormányzat működési támogatásai
Működési célú támogatások államháztartáson belül
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.

A Határozat 1.1, 2.1, 2.2. mellékletei helyébe e határozat 1.1, 2.1, 2.2. mellékletei
lépnek.

3.

Ez a határozat 2021. május 27. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

Bakonyszücs, 2021. május 27.

Fódi István
elnök
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