
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2021. (XII. 03.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1 /2021. (II.15.) 
rendeletének módosítására  

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Ipolyszög 
Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati 
rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

Az Ipolyszög Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § 

(1) A Képviselő-testület Ipolyszög Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének főbb 
egyenlegeit az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) Önkormányzati bevételek főösszegét 146 007 eFt 
b) Önkormányzati kiadások főösszegét 146 007 eFt 
c) Működési célú bevételek összesen finanszírozás nélkül 61 410 eFt 
d) Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül 67 092 eFt 
e) Működési költségvetés egyenlege (3.-4.) - 5 682 eFt 
f) Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás nélkül 11 154 eFt 
g) Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás nélkül 78 915 eFt 
h) Felhalmozási költségvetés egyenlege(6.-7.) - 67 761 eFt 
i) Költségvetés összesített egyenlege(5.+8.) - 73 443 eFt 
j) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 10 443 eFt 
k) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 63 000 eFt 
l) Belső finanszírozás összesen(10.+11.) 73 443 eFt 
m) Működési célú finanszírozási bevételek 0 eFt 
n) Működési célú finanszírozási kiadások 0 eFt 
o) Működési célú finanszírozás egyenlege(13.+14.) 0 eFt 
p) Fejlesztési célú finanszírozási bevételek 0 eFt 
q) Fejlesztési célú finanszírozási kiadások 0 eFt 
r) Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege(16.+17.) 0 eFt 
s) Külső finanszírozás összesen(15.+18.) 0 eFt 
t) Finanszírozás összesen(12.+19.) 73 443 eFt 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását a Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megosztását 
a Rendelet 2/1.,2/2.,2/3.,2/4. számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. 

(4) Az állami támogatásból származó bevételeket az 5. számú melléklet tartalmazza, melyben 
elkülönítetten kimutatásra került az iparűzési adó kieséséhez kapcsolódó kompenzáció várható 
összege.” 

2. § 

Az Ipolyszög Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
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3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 

          /: Kárdási Jánosné :/    /: dr. Varga Andrea :/ 
     polgármester                jegyző 
 
 
 

 
Kihirdetve: Ipolyszög, 2021. december 03.                                   dr. Varga Andrea 
                                                                                                          jegyző 


