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1 / 202l. (II.15.) önkormányzati rendelete

I po lys z ö g Köz s é g Ö nko rmány z atának 202L, év i költs é gveté s é ről

Ipolyszög Község Önkormányzaálak I(épviselő-testlilete a kataszúőfavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes tönrények módosításárőI szőIő 201,7. évi OO(VIII. tőwérry 46. § (4)

bekezdésében kapott hatáskötében eljáwa, tekintettel a veszélyhe\yzet kihitdetésétőI szőIŐ
478/2020.1XI. 3.) Korm. rendeletre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.), d) és Í) ponqa és az

áIlanűáztattásról szóló 2011. éví CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 24. § (3) bekezdésében

kapott íelhatalmazás alapján _ a polgáffiestef űtlán - Ipolyszög I(özség Onkotmányzata
(továbbiakban: önkormányzat) 2021,. évi költségvetéséről (továbbiakban: rendelet) az alábbi
tendeletet alkotia:

A rendelet célia

1.§

A Rendelet céIla, hogy a Képviselő-testiilet 2021, évi előtányzatait és költségvetési

gaz dálko űs ának s zab áIy ut meghatát o zz a.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) A I(épviselő-testtilet Ipolyszög Község Önkormányz^táflak2021, évi költségvetésének főbb
az aLábbíak szerint á

2021. évi előirányzat

1. Önkormá nyzati bevételek ÖSSZESEN 105 413

2. önkormánvzati kiadások ÖssznsnN 105 413

3, Működési célú bevételek összesen flnanszírozás nélkü| 47 413

4. Működési célú kiadások összesen finanszirozás nélkül 5,7 096

5. Működési költségvetés egyenlege(3.-4.) _9683

6. Felhalmozási célű bevételek összesen finanszírozás nélkül 0

7. Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás nélkül 48 3l7

8. Felhalmozási költségvetés egyenlege(6.-7.) - 48 3t7

9. Költségvetés összesített egyenIege(S.+8.) -58 000

l0, Működési célú elóző évi pénzmaradvány igénybevétel 10 000

1 l . Felhalmozási célű előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48 000

l2. Belső íinanszírozás összesen(l0.+11.) 58 000

l3. Működési célú finanszirozási bevételek 0

l4. Működési célú ftnanszírozási kiadások

15. Működési célú finanszírozás egyenlege(13.+14.) 0

l6, Fejlesztési célú finanszírozási bevételek 0

17. Fejlesztési célú finanszírozási kiadások

18. Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege(16.+17.) 0

l9. Külső finanszírozás összesen(r5.+18.) 0

20. Finanszírozás összesen(12.+19.) 58 000
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Az (1) bekezdésben megállapitott költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előtányzat-
csoPottok, kiemelt elŐtányzatok szerinti bontását a Rendelet 2. száműmelléklete taftalmazza.

Q) 
^' 

(1) bekezdésben megállapított bevételek forásonkénti, kiadások jogcímenkénti
megosztását a Rendelet 2/7.,2/2,2/3.,2/4. számű melléklete a|apján hatátozza meg a
Képviseló-testiilet.

(3) hz állami ámogatásbőlszátmaző bevételeket az 5. száműmelléklet tatta[mazza, melyben
elkiilönítetten kimutatásta kedilt az iparőzési adó kieséséhez kapcsolódó kompenzáció
váthatő összege.

3.§

Az árJagos statisztikai ál7ományilétszámot a 2/2, számű melléklet mutatja.

4.§

Á KépviselŐ-test'űet a működési és tőkejellegű bevéteü és kiadási előtányzatokat_ tájékoztatási
jelleggel - mérlegszerűen a 3.,4, száműmelléklet szednt hatátozza meg.

5.§

A költségvetési évet követő két év várhatő előtányzatait a költségvetési év folyamatai és
áthűződő hatasai, valamint a gazdaságs előtejelzések ismetetében az 7. számű melléklet
tartaImazza,

6.§

Az Önkormányzatsaját bevételei összegének kimutatását2027-2O24. évekrc a7 . száműmelléklet
tattalmazza.

7.§

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló
összegeit 2021-2024. évekre a 8. számu melléklet szerint fogadja el.

8.§

Áz Önkormányzat áItaI kőzvetetten nyujtott támogatásokat a 6.számú melléklet muta§a be
jogcímenként a 2079-2020. évben nlijtott, ille§e a 2021. évre várható adatok szednt.

9.§

Á Képviselő-testiilet az önkormányzat 2021, évi ekőtányzat felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 9. melléklet szerint tányozza eIő.

10.§

Áz uniós fotásból szátmaző támogatás és felhasznáIásának adatait a 70. sz. melléklet
tafialmazza.

Az ö nkorm ány z ati költs égvetés e gye s előhány z atainak me gállapít ás áv al,
módosításával,

teliesítésével illetőleg felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

11.§

(1) A KépviselŐ-testiilet az önkotmányzat költségvetését csak e tendeletének módositásávaI
váItoztathatja meg.
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Q) Az áItalános tattalék 1 500 eFt összegú 2021. évt előtányzata az év közben jelentkezó

többletfelad atol<ta, illetve előre nem láthatő kiadásokta forűüató.

A költségvetés végteh aitásának szabály ai

ít.§
(1) Á felhalmozási kiadásoka abban az esetben lehet kötelezettséget vállalni, ha arrŐI a

I{épviselő-testiilet külön döntést hoz, megjelölve annak fonását is.

Q) Az Oszág5rűIés, a Korrnány, illewe valamely költségvetési feiezet, vagy elktilönitett álLami

pénzalap áItaJ az önkotmányzat tészéte év közben biztosított, felhasználási kötöttségu

pőte|őtányzat a rcnde|et módosítását megelőzően is felhasználható.

(3) I(öltségvetési kiadást teljesíteni uz Áht. 37.§ (1) bekezdése alapjál csak előzetes, Írásbeli
kötelezettségváltalás alapján lehet. A kötelezettségváJla|ás érvényességének feltétele a pénzügyi
ellenjegyzés. A hivatkoz ott jogszabályok be nem tartásával létrejött kötelezettségre kifizetés nem

teljesíüető.

14.§

A Képviselő-testiilet 2027. évte 46.380,- forintban áli'api§a meg a Balassagyarmati Közös
Önkormány zaa Hivatal köztiszwiselőinek illetményalapját.

Zátő és vegyes tendelkezések

15.§

E Rendelet a kihitdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2021,. januát 01,. napjátŐI

kell alkalmazni.

qc.\ q(q\ 
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