














 

Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat 

                                     …………………….. határozata 

                                     2016. évi költségvetéséről 

 

A Bakonypölöskei Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 114.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi pénzügyi tervéről 

szóló 6/2016.(II.15.) számú határozatát módosítja és a költségvetés megállapításáról  az alábbi 

határozatot hozza: 

1. A határozat hatálya a Bakonypölöskei Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-

testületére terjed ki. 

2. A Bakonypölöskei Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 

költségvetését  

 2.289.490.-Ft bevétellel  és 

 2.289.490.-Ft kiadással állapítja meg.  

 

3. Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként Ft-ban:  

Általános működési támogatás   781.686 

Feladatalapú támogatás 978.804 

Működési bevétel 1.000 

Előző évi pénzmaradvány 528.000 

Bevételek összesen:  2.289.490 

 

4. Az önkormányzat működési célú kiadási előirányzatai Ft-ban:  

Személyi juttatások 

Elnök tiszteletdíja 

15.400,- Ft x 11 hó 

169.400 

Elnökhelyettes tiszteletdíja 

7.700,- Ft x 11 hó 

110.000 

Képviselő tiszteletdíja 

3.900,- Ftx  x 11 hó 

42.900 

Személyi juttatások összesen : 323.000 

Munkaadókat terhelő járulékok 

Szociális hozzájárulási adó 

290.700,- Ft x 27 % 

79.000 

Munkaadókat terhelő járulékok összesen : 79.000 

 

Dologi kiadások 

Belföldi kiküldetés 50.000 

Irodaszer,nyomtatvány 10.000 



Könyv,folyóirat vás 12.000 

Szállítási díj 35.000 

Bérleti díj 90.000 

Telefondíj 25.000 

Egyéb készletbeszerzés 30.000 

Művelődési ház színpad hosszabbítás 190.500 

Képek keretezése üveggel ( 25 db ) 130.175 

Egyéb üzemeltetési kiadások ( Falunap, nyugdíjas találk., 

főzőverseny, sváb ételek bemutatója ) 

1.164.815 

Bank ktg., pályázati díjak 20.000 

ÁFA 120.000 

Dologi kiadások összesen : 1.877.490 

Bakonypöl.Tanuló.Ifj.Alapítvány támogatása 10.000 

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen : 10.000 

Összesen :  

Személyi juttatások 323.000,- Ft  

Munkaadókat terhelő járulékok 79.000,- Ft  

Dologi kiadások 1.877.490,- Ft  

Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kívül 10.000,- Ft  

Összesen : 2.289.490,- Ft  

 

5. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek 

szerint a jegyző felelős.  

6. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. 

7. Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem 

ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a 

képviselő-testületet tájékoztatja. 

8. A képviselő-testület szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 

elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési 

határozatát. 

9. Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek 

létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős. 

10. A költségvetési határozat 2016. február15-én lép hatályba, de rendelkezéseit a 2016. évi 

költségvetési gazdálkodás során alkalmazni kell. 

Felelős: elnök 

Határidő: 2016. december 31. 



 


