Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod
7/2018. (II.15.) határozata
a 2018. évi költségvetéséről
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod (továbbiakban: 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 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot
hozza.
1. § A határozat hatálya
A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, és az
általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetését
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állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a
határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól
elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2/1. és 2/2. mellékletek szerint fogadja el.
(4) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 3. melléklet szerint
állapítja meg.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) A Nemzetiségi 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.
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A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell
bemutatni (Áht. 4/A. § (2) bekezdés). Beiktatta 2015. január 1-jétől a 2014. évi XCIX. törvény.

4. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év
közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat
csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület
elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
(4) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől
elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul
meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat
esetében a jegyző felelős.
(2) A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és
a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró és vegyes rendelkezések
A költségvetési határozat 2018. január 1. napján lép hatályba.

Ugod, 2018. február 15.
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