
IPOLYSZOG KÖZSÉG POLGÁRME STERÉNEK
1 4 / 2021 . (II.24.) hatátozata

a Központi Óvoda 202t. évi költségvetésével való
egyetéftésfől

A katasztrőfavédelemtőI és a hozzá kapcsolódó egyes törvényck módosításárőL szőIő 201,1,. évi

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése a|apján, a vcszélyhelyzct kihitdetéséről és a veszélyhclyzeti
intézkedések hatálybalépésétől szőIő 27/2021,.(I.29.) I(otmányrendelet 1. §-ában fog|a|takra

tcktntettcl az alábbt döntést hozom:

1./ Ipolyszög l(özség Önkotmányzatának Polgármestere ^ 
határozat mellékletében foglalt

tarta7ommal egyetórt a I(özponti Ovoda 2021,. éví költségvetésével.

2./ A Polgátmcstet felkéri a jcgyzőt, hogy a döntésétől Balassagyatmat Város Önkormányzatát"
tájékoztassa.

Hatándő: 2021. március 1 5.

Felelős : I{árdási J ánosné polgármestef
Ipolvszög, 2021, február 19.
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A Rendalet 4/2.sz, mallékléta

Cím neve, száma Balassaqyarmat Város Intézményeinek költségvetése 2021, év 02

Alcím neve, számn Központi Óvoda 02

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

felhalmozási célú ttimogatások bevételei államhriatartáson belülről

Kölcsön, hitel é§ pénzforgalom nélküli bevét€lek

Előirányzst- §:Tel'' elolranv-
c§oDort' ,al

202l, évi
eredeti ei.

Ebből
önkónt
vállalt
feladat,

Ebből

gatósi
f€l8drt.

Bevételek
laiát bevélel
(öáatalmi bevételek

), kődési hevételek 60(

3 . -visszatériilések

4 {ozam- és kamatbevételek

5 ]wéb rnűködési célú áwett oénzeszközök

ntézménvi működési bevéteIek össz 60(

7 llmháxartás alrenszereinek rníiködési bevételei

lt bevótel össsz

2 ,i és tőke iellesű bevételek ö§sz

ielhalrnozási bevételek

2 )émüryi befektetések bevételei

3 ]ryéb felhalmozási célú átvott pénzeszközök

ssz

3

l rri,nvitó szervi támosatás 394 92,.

2 (ömonti költséweté§tól kaDott t{árnosatás

3 (iesészítések visszatérülések

5 ]wéb míikörlési célri támooatások hevételei államháztartáson belülróI

7

|v€tt l 394 92|

4 (ölcsön. hitel és oénzforsalom nélküIi bevételek

f etétek visszavonása múködési

?,

3 B€tét€kvisszavonása összesen

4 Iámoqatási kölcsönök visszatérűlése álIamhráatartáson kivülről

5 Iámoqatási kölcs. visszatér._ iqénvbev. állmházt, belülről

6 Miiü<ödési célú hitel. kötvénvkibocsátás

ielhahnoási célri hitel_ kötvénvkibocsátás

llitelfelvétel államháztartáson kívülről
{itelfelvélel á|lamhá7íariásón heliilről8

q ? l{öIdi hit" lcle k {e lvétp le ö,rs z

9 éÉéLóÁníínL hevéfelei

Belíiildi hitelműveletek b€vételei

l0 külftildi finmszírozá§ bevételei

ll Elóző évi oémradvánv iqénvbevétele

I2 Elóző évi vállalkozási eredménv isénvbevétele
pénzforsalom nélküli bevételek

BEVETELEK OSSZESEN 395 52:

5 li kindásnk össz 390 02:

3l5 28,izernélvi iuttatások
2 liális hozzáiáruIási adó 50 28,

3 kiadások 24 451

6 ipeciális célú támogatósok össz

2 müködési célú támoAatások állmháztanáson kívülre

3 ;sön visszafizetése

4 péübeli iuttatá§ai

5 )ktatásban résztvevök péübeli juttatásai

7 kiadások össz 5 50l

Beruházási kiadások 5 50l

2 lelhalmozási célú kölcsön

3 lelúiítások kiadásai

8 ;ek lekötése

]etétel lekőté§e míikő

2

395 52:


