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Tárgy: 2012. évi költségvetés

Az Önkormányzat 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta.

12/2012.(II.11.) NNÖ határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász a 2012. évi költségvetését 215 eFt
bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja az alábbi részletezés szerint:

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK
2012. évi eredeti
előirányzat

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 215
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
  irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési
támogatás
   támogatásértékű működési kiadások
   előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
összesen

   működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
   társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 0
  általános tartalék
  céltartalék
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Intézményi beruházások
Felújítások
Kormányzati beruházások
Lakástámogatás
Lakásépítés
Egyéb felhalmozási kiadások 0



   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási
támogatás
   befektetési célú részesedések vásárlása
   támogatásértékű felhalmozási kiadások

   előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

   felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Finanszírozási kiadások 0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

BEVÉTELEK
2012. évi eredeti

előirányzat
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek összesen

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Helyi adók 

Illetékek

Pótlékok, bírságok

Átengedett központi adók

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

Önkormányzat költségvetési támogatása
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
összesen

Támogatásértékű működési bevételek 215

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

Felhalmozási célú saját bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államházt. kívülről
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 215



Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző
évek vállalkozási maradványának igénybevétele 0

Finanszírozási bevételek 0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 215
Költségvetési hiány  (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN
(-) ) 0
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN
(+) ) 0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi
vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet
(Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele)
(Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) 0

Kiadások 2012-re
Adatok ezer Ft-ban

Működési kiadás 79
Sváb bál 2
Artisjus 24
Farsangtemetés 15
Tagdíj ÉMNOSZ 15
Kitelepítési évforduló és emlékmű virág 10
Német Nemzetiségi Nap – óvodások és Kalász Sulival 40
Vers és prózamondó selejtező – Kalász Suli 5
Önkormányzat hivatalos ünnepe 10
Koszorúzások (március 15., augusztus 20., október 23.) 15
Összesen: 215

Felelős: Tóthné Kurtz Katalin
Határidő: azonnal

k.m.f.

Tóthné Kurtz Katalin
elnök

Wágner László
hitelesítő

A kivonat hiteléül:
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