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Béb Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
 

6/2017. (V.12.) sz. határozata 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.10.) sz. határozatának 

módosításáról 
 

Béb Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 
1. § 

 
Béb Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 6/2016. (II.10.) önkormányzati határozat (a továbbiakban: 
Határozat) 2. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2. § (1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésének:  
 
 

 
módosított költségvetési bevételét  1 798 053 Ft-ban 
módosított költségvetési kiadását  1 798 053 Ft-ban 

 

állapítja meg. 
 
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 
 

             1 317 104  Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 
                  30 000  Ft Személyi juttatások 

                      7 290 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
                 998 022 Ft Dologi kiadások 
                  32 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 
                              Ft Egyéb működési célú kiadások 
                              Ft Pénzforgalom nélküli kiadások 
               480 949 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 
               480 949  Ft Beruházások  
                              Ft Felújítások 
                              Ft Egyéb felhalmozási kiadások 
                 249 792 Ft Tartalék 
                              Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele 
                               Ft Finanszírozási kiadások 

 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 
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 A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 
  
 

 Ft Önkormányzat működési támogatásai 
1 372 604  Ft Működési célú támogatások államháztartáson belül 

 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 
405  Ft Működési bevételek 

 Ft Felhalmozási bevételek 
Ft Működési célú átvett pénzeszközök 
 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  

                   425 044 Ft Finanszírozási bevételek 
                   425 044 Ft Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 

 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 
 
 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú 
műveletek bevételeit és kiadásait a határozat 1.1. melléklete alapján határozza meg a 
képviselő-testület. 

 
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.” 
 
 

 
2. § 

 

E határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől 
kell alkalmazni. 
 
 
Béb, 2017. május 8. 
 
 
 Masszi László  
 elnök  
 
 
 
 


